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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 2021 je zaradi tretjega vala epidemije COVID-19, ki se je nadaljeval tudi v leto 2021 in
posledičnega zaprtja ter skoraj popolne zaustavitve javnega življenja dokaj 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.
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,
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•
•
•
•

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 2021 je bilo glede na razmere vezane na Covid-19 odpovedanih večino sejmov in borz, 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

19.5. – 23.5.

FITUR Madrid

S

Bled

2

27.8. – 5.9.

Caravan Salon Düsseldorf

S

Bohinj

3

13.9.

SIW

S

Booking JA, DS
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4

14.10 – 16.10.

TTG Incontri Rimini

S

Bled

5

14.10.

Workshop Beograd

S

Kandare – Skipass JA

6

1.11. – 3.11.

WTM London

S

Booking JA + DS

7

12.11. – 14.11.

Die Familie / Gesund Leben Celovec

s

Radovljica

8

17.11. – 21.11.

Touristik & Caravaning Leipzig

s

Bohinj

9

12.9.

Workshop Anwerpen

s

Tina Batistuta

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

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR

/
1.1.3 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z SLOVENIJA CENTER PRAGA
DATUM

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR

/
1.1.4 PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI V SODELOVANJU Z GIZ - POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE
DATUM

NAZIV SEJMA

S/B/W

INFORMATOR

S/B/W

INFORMATOR

/
1.1.5 WORKSHOPI IN VIRTUALNI DOGODKI
DATUM

NAZIV SEJMA

1

27.1.

CMT Stuttgart

SO + STO

2

4.2. – 5.2.

AdventureTravel Networking

BC JA

3

8.2. – 25.10.

IMTM Izrael

BLED

4

11.2. – 12.2.

FVW virtual counter days

BC JA

5

23.2.

Webinar Avstrija

BC JA

6

24.2.

SLO Business Date Italija (online)

BC JA

7

4.3.

Webinar Madžarska

BC JA

8

9.3. – 12.3.

ITB Berlin

BC JA

9

18.3.

Webinar Češka in Slovaška

BC JA

10

24.3. – 25.3.

Adventure Elevate ATTA

BC JA

11

12.4.

New Deal Europe Balkan Countires

BC JA

12

15.4.

SLO Business Date DACH

BC JA

13

20.4. – 21.4.

Nordic Virtual Fair

BC JA
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14

23.4. – 24.4.

Fiets & Wandelbeurse Utrecht

SO

15

29.4. – 30.4.

FVW Virtual Counter Days

BC JA

16

7.5. – 8.5.

Ferienmesse Dunaj

BC JA

17

11.5.

SLO Business Date V4

BC JA

SLO Business Date Benelux&Francija

BC JA

18
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.

»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 v
začetku pristopilo 16 ponudnikov storitev in aktivnosti, zaradi korona
situacije jih je nekaj . 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. Od 01.01.2021 do konca meseca
decembra 2021 je bilo prodanih za 1040€ 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.

MOJ RAJ – MOJ MIR
Slogan poletne turistične sezone 2021 na destinaciji Kranjska Gora je bil
»Moj raj. Moj mir«. S sloganom smo sporočali, da destinacija Kranjska
Gora kraj ni samo kraj kjer se avantura začne, temveč kraj kjer se lahko
ponovno povežemo z naravo, s samim seboj. Kraj kjer si lahko ponovno
napolnimo baterije. Je dnevna soba v kateri je dobrodošel prav vsak,
vendar si želimo da vsak obiskovalec spoštuje zasebno lastnino, poskrbi
za varnost sebe in ostalih obiskovalcev in upošteva dopustniški bonton,
ki ga je pred letošnjo sezono sestavila turistična zveza Slovenije. V sklopu
kampanje smo posneli tudi promocijski videospot. Kampanja je bila
pripravljena za domači trg, saj so zaradi koronavirusnih ukrepov in
omejitev tudi v tej poletni sezoni prevladovali domači gostje.
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ZIMSKE AKTIVNOSTI V KRANJSKI GORI
V začetku leta 2021 smo z lokalnimi partnerji posneli nove zimske video
vsebine za aktivnosti: smučanje, tek na smučeh, sankanje, krpljanje,
turna smuka. Videe smo v sklopu letne kampanje vključili v digitalno
kampanjo za zimsko sezono 2021/22.

MICE VIDEO
Jeseni 2021 smo posneli prvi video destinacije Kranjska Gora za uporabo
v segmentu MICE. Zopet smo se povezali z lokalnimi partnerji in posneli
2 minutni video v Hit Alpinei, NC Planici in po destinaciji Kranjska Gora.
Video bo uporabljen na sejmih, srečanjih, borzah v naslednjih letih.

1.2.1 PLAČLJIVO OGLAŠEVANJE V KLASIČNIH MEDIJIH
TERMIN

TISKANI MEDIJ

NAMEN
OGLAŠEVANJA

januar

Europlakat d.o.o.

Spartan

Januar

Petrol d.d.

Katalog:
darilni boni
Kranjska Gora

januar

Europlakat d.o.o.

Pravljična
doživetja
Julijskih Alp

januar

Europlakat d.o.o.

Planica 2021

Februar

Europlakat d.o.o.

Spartan

februar

Europlakat d.o.o.

Pravljična
doživetja
Julijskih Alp

februar

Europlakat d.o.o.

Planica 2021

Marec

Europlakat d.o.o.

Spartan

Marec

Založba Sidarta

Vodniček
Ferate
Slovenije
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Marec

Europlakat d.o.o.

Pravljična
doživetja
Julijskih Alp

Marec

Europlakat d.o.o

Planica 2021

april

Zgornjesav'c

Javni razpis za
sofinanciranje
prireditev

April

Europlakat d.o.o.

Spartan
(2kom)

April

Europlakat d.o.o.

Team Kranjska
Gora (3 kom)

April

Europlakat d.o.o.

Pravljična
doživetja
Julijskih Alp

Maj

Europlakat d.o.o.

Team Kranjska
Gora (2 kom)

Maj

Europlakat d.o.o.

KGIFF

Maj

Europlakat d.o.o.

Spartan (2
kom)

Junij

Europlakat d.o.o.

KGIFF

Junij

Fokus Plus

Prijatelji ferat,
traila in čebel
– Kranjska
Gora

Junij

Europlakat d.o.o.

Spartan (3
kom)

Julij

Europlakat d.o.o.

Spartan (
2kom)

Julij

Europlakat d.o.o.

Krovna
promocija KRG
– Moj Raj Moj
Mir

Julij

Europlakat d.o.o.

KGIFF

Avgust

Europlakat d.o.o.

Krovna
promocija KRG
– Moj Raj Moj
Mir

Avgust

Europlakat d.o.o.

Spartan
(2kom)

September

Europlakat d.o.o.

Julian Alps
Trail Run

Oktober

Europlakat d.o.o.

Krovna
promocijska
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akcija Turizem
Kranjska Gora
Oktober

Europlakat d.o.o.

Planica
2021/2022
(3kom)

November

Europlakat d.o.o.

Planica
2021/2022
(4kom)

December

TZS

Lipov List –
destinacija
Kranjska Gora

December

Europlakat d.o.o.

Planica (2kom)

December

Fokusplus

Smučarski
vodnik 21/22

TERMIN

RADIO, SPLET IN TELEVIZIJA

NAMEN
OGLAŠEVANJA

januar - december

ATM TV

Dogodki v turistični
destinaciji Kranjska
Gora

julij

Rock Radio in Hit Radio center

Destinacijska
kampanja Moj Raj
Moj Mir

Julij

Radio 1

Destinacijska
kampanja Moj Raj
Moj Mir

Julij

Fokus Plus spletna stran

Dogodki v turistični
destinaciji Kranjska
Gora

December

Fokus Plus spletna stran

Image kampanja
Kranjska Gora

1.2.2. BREZPLAČNA JAVLJANJA IN PRISPEVKI
TERMIN

MEDIJ

NAMEN OGLAŠEVANJA

januar

Gorenjski Glas

Silvestrovanje

Januar

Gorenjski Glas

Virtualni obisk Božička

Januar

Gorenjski Glas

Turistična patrulja

januar

Gorenjski Glas

O ukrepih NIJZ na žičnicah

Januar

Dnevnik

Ukrepi žičnice
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Januar

Ljubljana info

O začasnih prebivalcih

Januar

24ur

Začasni prebivalci KRG

Januar

Ptuj info

Začasni prebivalci KRG

Januar

Maribor info

Začasni prebivalci KRG

Januar

Sobota info

Začasni prebivalcu KRG

Januar

mmc

O smučarsko tekaških progah

Januar

mmc

O turistični patrulji v KRG

Januar

Feel Slovenia

Turistična patrulja

Januar

STA

Zasnežena zgornjesavska dolina

Januar

ATM TV

Intervju Blaž Veber

januar

Radio Triglav

O tekaških progah

januar

Gorenjska online

O državnih prvakih v smučarskih tekih

januar

Zgornjesav’c

Urejenost tekaških prog

januar

Zgornjesav’c

Turistična patrulja

januar

Zgornjesav’c

Juliana trail-nagrada Lonely Planet

januar

Nedeljski dnevnik

Reportaža v deželi snega in mraza

Januar

Avtokampi.si

Urejenost tekaških prog na destinaciji

Januar

Pop tv

O prvem smučarskem dnevu

Januar

Gorenjska Online

O plazu na tekaški v Tamar

Januar

Gorenjski Glas

Smučišče Mojstrana

Januar

Gorenjski Glas

SKI Kranjska Gora

Januar

City Magazine

Najlepše proge za smučarski tek v
Sloveniji

Januar

Al Jazeera Balkans

O smučarski sezoni

Februar

Gornejska Online

Sprehajalna pot v Ratečah

Februar

MMC

Sprehod skozi zimsko pravljico Rateč

Februar

Pokal Slovenski maraton in
smučarsko tekaške
destinacije

Sprehajalna pot Rateče

Februar

Radio RAI

Javljanje smučarska sezona

Februar

MMC

Začetek zimskih šolskih počitnic

Februar

Planet TV

O zimskih šolskih počitnicah

Februar

24ur

O poslovnem najemu
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Februar

STA

Med počitnicami

Februar

STA

Boljši obisk po odpravi ukrepov

Februar

Pop TV/24ur

O počitnicah v Z Slovenski regiji

Februar

Pop TV/24ur

O dnevnih migracijah

Februar

RTV Slo

O počitnicah obeh regij

Februar

Radio Prvi

O počitnicah in smučarski sezoni

Februar

Pop TV

Oživitev turizma po pandemiji

Februar

Pop TV

Lepo vreme privablja obiskovalce v
KRG

Februar

Planet TV

Dnevni obiskovalci KRG, ukrepi

Februar

Pop TV

Zasedenost apartmajev (B2B),
avtodomarji v KRG

Februar

Pop TV

Gneča na smučiščih

februar

Planet TV

Predstavitev Juliana Trail

Februar

Pop Tv

Počitnice Z regije in Turistična patrulja na
smučišču

Februarl

Goodmorning Genova

Podkast (Julijske Alpe)

Februar

Pop TV

Gneča predvsem na smučiščih, večina
se ukrepov drži

Februar

Gorenjski Glas

Na slovenskih smučiščih dober obisk

Feburar

Delo

O odlokih in javnih sanitarijah

Marec

Zgornjesav'c

Pogovor z Zelenim koordinatorjem

Marec

Zgornjesanv’c

O zimski sezoni

Marec

Zgornjesav'c

Aktivnosti pred jubilejnim Pokalom
Vitranc

Marec

Večer

Zimska sezona

Marec

Delo

O aktivnostih pred pokalom Vitranc

Marec

Gorenjska online

Zgodba o pokalu Vitranc

Marec

Delo

60 let pokala Vitranc

Marec

mmc

O pokalu Vitranc

Marec

RTV Slo

Na lepše - AAT

Marec

Gornejska online

Zgodba o pokalu Vitranc 2. del

Marec

Gorenjska online

Zgodba o pokalu 3. del

marec

MMC

Intervju Blaž Veber – zimska sezona
2022/21
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marec

Val 202

Pokal Vitranc

marec

RTVSLO 1

Pokal Vitranc, zasedenost, ukrepi, jubilej

marec

Delo

Sobotna priloga Planica

Marec

Svet na kanalu A

Planica, a KRG sameva

Marec

POP TV

Planica brez obiskovalcev, hoteli zaprti,
namestitve prazne

Marec

RTV SLO 1

Športna tekmovanja s pozitivnimi učinki

marec

Val 202

Planiški praznik in kranjskogorski turizem

marec

Radio Prvi

Zimska sezona v KRG

marec

STA

Zimska sezona v Kranjski Gori

marec

ATM TV

Zaključek zimske sezone v KRG

marec

Svet na kanalu A

O zaključku zimske smučarske sezone

april

Zgornjesav’c

Urejajo pohodne poti, ferate

april

Zgornjesav’c

60. Pokal Vitranc reportaža

april

Zgornjesav’c

Špartanski izziv v KRG

april

Zgornjesav’c

Sklenili sezono

april

ATM TV

Pogovor z dir. Turizma

april

Radio Triglav

O zimski sezoni z Blažem Vebrom

maj

Zgornjesav’c

Povpraševanje po namestitvah se krepi

maj

Zgornjesv’c

CPS

maj

Zgornjesav’c

Srečanje s Team Kranjska Gora

maj

Zgornjesav’c

Sklenili zimsko sezono, o načrtih v poletni
sezoni

maj

Zgornjesav’c

Spomladanske čistilne in delovne akcije

maj

GTV

Obisk ministra Počivalška

maj

STA

Obisk ministra Počivalška

maj

STA

Srečanje Počivalška in Hrovata

maj

Dnevnik

Obisk ministra v KRG

maj

TAx Fin LEx

Obisk ministra Počivalška v KRG

maj

24ur

Minister Počivalšek na pogovorih z
županom Hrovatom

maj

RTV, MMC

Minister Počivalšek na obisku v KRG

maj

RTV SLO

Min. Počivalšek napovedal sproščanje
ukrepov
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maj

Reporter

Sprostitev ukrepov in del. Obisk KRG

maj

ATM TV

Kronika tedna

maj

Siol.net in Planet 18

Obisk ministra

maj

Svet na kanalu A

Obisk ministra, napovedane nove
sprostitve

maj

Nova TV

Obisk ministra

maj

Radio Triglav

Obisk ministra Počivalška

maj

Moje finance

Pohodniške poti ter kulinarična doživetja

maj

Gorenjska Online

O akciji Prijatelji ferat

maj

Gorenjski Glas

Prijatelji ferat

junij

Fokus plus

Poletna izdaja –4 stranski članek,
izpostavitev prireditev

junij

ATM TV

Kronika tedna

junij

Radio Triglav

Obilna snežna pošiljka

junij

Radio Triglav

Ferata Hvadnik obvestilo o zaprtju

junij

24ur

junij

Zgornjesav’c

O dogajanju na destinaciji KrG

junij

24ur

Turistični bonton TZS

junij

24ur

Intervju nov. Konferenca TZS

junij

Planet TV

Tiskovna konferenca TZS

junij

STA

Turistični bonton

junij

Dnevnik

Turistični bonton TZS

junij

TZS Lipov List

Turistični bonton-predstavitev primerov
dobre prakse v KRG

junij

MMC, Rtvslo

Predstavitev bontona TZS

junij

GTV

Bonton TZS, sezona v KRG

junij

Radio Triglav

Intervju o tiskovni konferenci

junij

Radio Triglav

Predstavitev novega projekta v gozd po
zdravje

junij

Radio Triglav

Napoved Javne razprave “Občina po
meri človeka”

junij

RTV SLO 1

Pred tur. Sezono, obeti

junij

24ur

O tur. Bonih, pripravah na sezono

junij

24ur

Kotički kjer se poleti lahko ohladimo

Martuljkov slap
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junij

Gorenjska Online

Prva čistilna akcija jezera Jasna

Junij

MMC

Julijana bike

junij

Gore in ljudje

o Julijana bike

junij

Gorenjska Online

Julijana bike

junij

Dnevnik

Julijana bike – nov turistični produkt

junij

STA

Julijana bike nov produkt skupnosti JA

junij

Planet TV

Tiskovna konferenca in predstavitev
Julijana bike produkta

junij

24ur

Tiskovna konferenca pred začetkom
sezone

junij

STA

Tiskovna konferenca, predstavitev
kampanje Moj Raj, moj mir

junij

Dnevnik

Tiskovna konferenca

junij

Dnevnik

O akciji Prijatelji ferat

junij

Gorenjski Glas

Turistična patrulja

junij

Ljubljanske novice

Destinacijski avtobus

junij

Gorenjski Glas

Prijatelji ferat predstavitev

junij

Radio Triglav

Tiskovna konferenca

junij

Svet na kanalu A

Turistični boni

junij

TTA novičnik

Kampanja Moj Raj, moj Mir

junij

Avtodomi.si

Predstavitev kampiranja in družinskih
doživetij

junij

Pop Tv

KGIFF otvoritev

junij

Biba leze

Družinsko kolesarjenje

junij

Gorenjski Glas

Točka prijateljstva in miru

junij

24ur, Pop TV

KGIFF, Ajdovska deklica

julij

ATM Tv

Kronika tedna

julij

Radio Prvi

Poletna turistična sezona

julij

Planet TV

Kaj početi v dežju v KRG

Avgust

Gorenjski Glas

Točka miru in prijateljstva

Avgust

Dnevnik

Spartan race

avgust

Gorenjski Glas

Poletna turistična sezona

avgust

Odprta kuhinja

Pasta grannies - Rateče, KRG
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September

RTVSLO

Konec turistične sezone

september

Nedeljski dnevnik

O poletni tur. sezoni

september

Dnevnik

Poletna tur. Sezona- pregled

september

Radio Prvi

Kako smo pripravljeni na podnebne
spremembe-intervju Blaž V.

september

Žurnal 24

Websi 2021

september

Gorenjski Glas

Karavana okusov

september

GVH

Gremo v hribe- intervju

september

GVH

GVH – Benjamin Črv

oktober

Delo

JATR

oktober

Gorenjska Online

JATR

oktober

Delo

Predor Vršič - zelena luč

oktober

MMC

Odštevalnik Planica 2023

oktober

Delo

Odštevalnik Planica 2023

oktober

MMC, RTVSLO

Odštevalnik Planica 2023 v NC in KRG

Oktober

N1info

Odštevalnik Planica 2023

oktober

MMC

SPM novosti - hologram

oktober

Planet TV

O letošnji sezoni in investicijah SKI
Kranjska Gora

oktober

Svet na kanalu A

Kakšno jesen lahko pričakujemo?

oktober

Planet TV

Planet na obisku oddaja

oktober

GVH

Planica več kot le snežena kraljica

oktober

Gorenjski Glas

JATR 2022

Oktober

Zgornjesav’c

Poletna tur. Sezona primerljiva z
lansko

Oktober

Zgornjesav’c

Goni Pony

Oktober

MMC

Viseči most v Babi

Oktober

RTVSLO

Otvoritev mostu v Babi

oktober

24ur

Štirisedežnica na Vitranc

oktober

STA

Otvoritev mostu

Oktober

Turistični novinarji

Otvoritev mostu v Babi

oktober

Siol.net

Most v Babi
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oktober

Gorenjski Glas

Otvoritev nove turistične
infrastrukture

oktober

Svet kapitala

Gozdni turizem v Kranjski Gori

oktober

Dnevnik

V svojo ponudbo bodo vključili gozd

november

STA

Gozdni turizem

november

Svet na kanalu A

Novi turistični boni – poraba

november

Siol.net

Planet na obisku - članek

november

Radio Triglav

Najboljši tur. Produkt v E. - JT

november

Lipov list TZS

Julijana trail - najboljši tur. Produkt v E

november

Žurnal24

Tur. Boni in zimska sezona2021/22

november

MMC

Prvi sneg letos

november

Zgornjesav’c

Most v Babi, zimska sezona, sedežnica
na Vitranc, ...

november

Wish HR.

Mjesto za odmor - Kranjska Gora

november

Pop TV

Podaljšanje tur. bonov

november

24ur, Pop TV

Začetek smuč. sezone

november

Pop TV

Oddaja Preverjeno

november

Seniorske novice

Alpska vasica in advent

december

Pop TV, 24 ur

Zima in sneg v KRG

december

STA

Smučarska sezona v KRG

december

Planet TV

Začetek smuč. sezone

december

Dnevnik

Smučarija v KRG

december

Delo

Ko v Podkorenu strašijo Parkeljni reportaža

december

Planet TV

Parkeljni v Podkorenu - reportaža

december

Večer

Tek na smučeh

december

Avtokampi.si

Urejenost tek. Prog na destinaciji

december

Gorenjski Glas

Snežna odeja

december

Gorenjski Glas

Tekaške proge v Mojstrani in v KRG

december

Avtokampi.si

SKI bus

december

24ur

Tekaške proge brez prehajanja meje

december

Večernji.hr

Bili smo v KRG

december

Delo

Alpski iglu
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december

Gorenjski Glas

Zasedenost v času božično-novoletnih
praznikov

December

Gorenjski Glas

Enotna vstopnica za tekaške

december

Gorenjski Glas

Smučišče Mojstrana

december

STA

Zasedenost kapacitet

december

MMC

Tekaške in pravila

december

24ur

Zasedenost turističnih kapacitet

december

Nova24Tv

Zasedenost NL in počitnice

december

MMC

Nov parkirni režim v Kranjski Gori

december

Lipov list

Intervju z Darijo Cvikl

december

Delo

Ukrepi in smučanje

december

Gorenjski Glas

O parkiriščih in abonmajih

december

Delo

Turistično leto

december

N1

Smučišče, ukrepi, zasedenost

december

Pop Tv

Zasedenost v času Novoletnih
praznikov
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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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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.
Od izbruha pandemije beležimo rahel upad obiska spletne strani, z izjemo obdobij, ko se je v domačem prostoru
lahko koristilo turistične bone v letu 2020. Takrat je obisk spletne strani zrasel. V letu 2021 je bilo rast spletne strani
težko predvideti in tudi doseči, saj boni niso bili več tako aktualni med domačimi gosti, tuji gostje pa so bili še vedno
omejeni pri potovanju ali pa zaradi covid-19 epidemije niso še želeli potovati. Zato je bil največji izziv kako ohranit
interes obiskovalcev. Dodajali smo nove zgodbe, nove ponudnike in povezovali marketinške kampanje vezane na
namestitve in aktivnosti, ki so vse vodile na spletno stran www.kranjska-gora.si

Za rezervacijo namestitev pa uporabljamo rezervacijski sistem Portal Booker.

19

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

Statistiko obiskanosti spletne strani spremljamo s programom Google Analytics. V nadaljevanju je predstavljeno
obdobje med 1.1.2021 in 31.12.2021.
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Primerjava z letom 2020
V primerjavi z letom 2020, ki prav tako zaradi covid-19 epidemije ni bilo reprezentativno leto, lahko vidimo, da je
obisk v letu 2021 zrasel za 2,47%. Ustvarjenih je bilo za skoraj 20% več sej kot leto poprej. Zmanjšala pa se je dolžina
ogleda določene podstrani za skoraj 22%. V letošnjem letu (modra linija) lahko vidimo tudi večji obisk v decembru,
ko smo začeli zimsko sezono, predvsem smučarsko, omejeno samo s PCT pogoji in maskami, napram lanskem letu,
ko so bile zimske aktivnosti bolj omejene oziroma zaprte.

Število obiskov po državah (prvih deset): Obiske spletne strani www.kranjska-gora.si smo zabeležili kar iz 206 držav
oz. območij, od tega smo zabeležili največ domačih obiskovalcev 66,20% (v letu 2020 je bilo teh 63,01 %), od tujih
pa si sledijo Italija, Nemčija, Hrvaška, Avstrija, Anglija, ZDA, Srbija, Bosna & Hercegovina in druge.
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Tipi obiskovalcev spletne strani: 24,1 % obiskovalcev spletne strani je tistih, ki se na stran vračajo ponovno, 75,9 %
pa je bilo tistih, ki so stran obiskali prvič.
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Viri obiskov:
Največ obiska je bilo ustvarjenega organsko na raznih iskalnikih, ki so vodili na našo spletno stran, druga
najpogostejša oblika vira je direktno iskanje, ostala iskanja pa so display kampanje, nato ostale povezave, socialna
omrežja in plačljivi oglasi.
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Naprave dostopa:
Za 3% se je od leta 2020 povečal dostop do spletne strani z mobilnih naprav. Nato mu sledi računalnik in tablica.

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

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 kampanj
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Seznam kampanj

c.) Facebook Ads oglaševanje
Skupno število kampanj: 8
Skupaj prikazov: 2.142.209
Skupaj unikatnih klikov povezav: 14.416
Skupna poraba: 1.695,17 €
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Primeri kreativ
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d.) Socialna omrežja
Turizem Kranjska Gora s svojimi kanali aktivno deluje na vseh pomembnejših socialnih medijih. Vsebine so
prilagojene specifiki vsakega medija posebej. Glavni nameni kanalov so predvsem informiranje lokalnega
prebivalstva in (potencialnih) obiskovalcev Kranjske Gore, objavljanje kvalitetnega in zanimivega fotografskega ter
video gradiva, pokrivanje vseh večjih dogodkov v destinaciji, spoznavanje naravne in kulturne dediščine kraja ter
raznovrstne ponudbe, ki jo destinacija ponuja.
Obiskovalce, ki so nas že obiskali, želimo spodbuditi, da z nami prek fotografij in videov delijo svojo izkušnjo iz
destinacije. Najlepše gradivo namreč delimo na naših kanalih. S tem jih želimo spodbuditi, da se k nam še vrnejo.
Tistim, ki pri nas še niso bili, pa želimo predstaviti destinacijo, njene lepote in ponudbo.
V nadaljevanju poročila bomo predstavili delovanje vsakega profila posebej, s poudarkom na ključnih analitičnih
podatkih.
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FACEBOOK
Na Facebooku (FB) imamo od junija 2012 v upravljanju svojo »stran« Kranjska Gora. Namen strani je predvsem
informiranje lokalnega prebivalstva in (potencialnih) obiskovalcev destinacije. Pomembnejše informacije za lokalno
prebivalstvo delimo tudi v FB skupino »Zgornjesavci – za lokalno prebivalstvo«, za lokalno turistično gospodarstvo
pa v FB skupino »Turizem Kranjska Gora«. Na profil delimo dnevno objavljamo lepe fotografije in vse pomembne
informacije iz destinacije, dnevno pa objavljamo tudi Facebook zgodbe (»story-e«).

Število novih t.i. »všečkarjev« v celem letu je bilo 3102.
Stanje »všečkarjev« na dan:
- 31. december 2020: 84.640
- 31. december 2021: 87.742
Pregled:
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Prikaz rasti sledilcev. Podatki se nanašajo na obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Skupno objav, reakcij in delitev:

Jezik sledilcev:
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Vključenost in doseg objav:

Demografija obiskovalcev FB strani Kranjska Gora: 39,8% oboževalcev FB strani Kranjska Gora je moškega spola,
60,2% pa ženskega.
Največ oboževalcev strani govori slovensko (47,63%), sledijo jim oboževalci, ki govorijo hrvaško (12,5%), angleško
(ZDA), srbsko, italijansko, angleško (VB), nemško, francosko, špansko, madžarsko in obiskovalci, ki govorijo druge
jezike.

Spol in starost:
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Države in jezik prihoda:

Najuspešnejše objave

INSTAGRAM
Instagram je izredno popularna aplikacija, ki uporabnikom omogoča deljenje slik in videoposnetkov z objavami na
t.i. »feedu«, »story-ih«, »reels-ih« in »IG TV-ju«. Objavljen material je možno deliti med uporabniki javno in
zasebno, ter tudi na druga družbena omrežja.
Namen Instagram profila @kranjskagora je predvsem deljenje lepih slik in videov iz destinacije, informiranje
lokalnega prebivalstva in obiskovalcev, poučevanje sledilcev o destinaciji (kvizi, recepti,..), spremljanje večjih
dogodkov v destinaciji v živo s terena in podpora lokalnemu turističnemu
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Naš Instagram profil je ravno v začetku leta 2022 presegel 40.000 sledilcev, kar ga uvršča med TOP 3 vodilne profile
med slovenskimi turističnimi destinacijami. Številke kljub rasti ne prikazujejo dejanskega stanja in uspešnosti profila.
Smoter profila je namreč informiranje in navduševanje in ne doseganje rekordov.

Pregled:

Stanje sledilcev na dan:
- 1.1.2021: 35.925
- 31.12.2021: 39.849
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Na grafu je prikazana rast sledilcev v letu 2021. V letošnjem letu smo zaznali kar precejšnjo rast sledilcev in sicer iz
35.925 na 39.849, torej za 3.924 sledilcev.
Vključenost:

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 predvsem v zimskem času ohromila
potovanja. 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 2021 pogostejše kot leto poprej, prav tako je
narasla priljubljenost IG zgodb (stories), ki so dobili pomembnejšo vlogo kot objave na zidu (»feedu«). Še vseeno pa
lahko rečemo, da je vključenost na našem profilu na izredno visokem nivoju in smo eden izmed vodilnih tovrstnih
profilov v regiji.

Doseg

34

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

V letu 2021 smo beležili manjši upad vtisov (»impressions«)in dosega (»reach«). So pa se povečali povprečni vtisi
na objavo, povprečni doseg na objavo odstotek povprečnega dosega na objavo, kar nas zelo veseli, saj te kazalniki
kažejo na to, da objave dosegajo vedno večje število uporabnikov družbenega omrežja Instagram.
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Starost in spol sledilcev
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.
Razmerje sledilk in sledilcev je 54% - 46%.

Jezik sledilcev
Največ sledilcev ima na svojih mobilnih in preostalih napravah za domač jezik nastavljen slovenski jezik, sledita
angleški in hrvaški. Med uporabnike angleškega jezika uvrščamo tudi vse uporabnike naprav z IOS operacijskim
sistemom, saj le-ta ne nudi slovenskega jezika kot izbiro glavnega jezika na napravi.
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Države sledilcev
Med državami iz katerih prihajajo sledilci profila prednjači Slovenija, sledijo ji Italija, Hrvaška, Srbija, Nemčija in
Združeno kraljestvo. Med mesti je poleg slovenske prestolnice in drugega največjega slovenskega mesta
Maribora, Kranjske Gore in Kranja, med prvimi 6 mesti zaslediti še glavni mesti Hrvaške in Srbije.

IG »story-i«
Instagram »story-i« so vse bolj popularni in vse bolj izrivajo standardne objave. V lanskem letu smo objavili kar
2.600 IG »storye-ev«, kar je kar 7 IG »story-ev« v povprečju na dan. IG »storye-em« posvečamo res veilko
pozornosti. Objavljamo tako lastne fotografije in videe, kot tudi tiste, pridobljene s strani drugih uporabnikov,
seveda jih navedemo kot avtorje in označimo. Na IG »story« objavljamo tudi kvize, recepte, v živo poročamo z
dogodkov v destianaciji, objavljamo pomembne informacije, obratovanje smučišč in muzejev, veliko pozornosti
posvečamo tudi objavam s tematiko varnosti v gorah in varnosti pri turnem smučanju. Redno objavljamo tudi
rezultate naših tekmovalcev, ki so združeni v Team Kranjska Gora.
Sofinancerjem smo omogočili objavo slikovnega in video materiala o njihovi ponudbi.
Prek videov smo promovirali tudi aktivnosti in ponudbo, ki jo Kranjska Gora ponuja v letnem in zimskem času.
Pri objavah na IG »story« se držimo naše celostne grafične podobe (barv, fontov in logotipov). S tem dajemo
profilu dodatno kredibilnost.
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Najuspešnejše »feed« objave
Najuspešnejša fotografija minulega leta je fotografija centra Kranjske Gore, posneta v času, ko je Kranjsko Goro
zajelo obilno sneženje. Objava je dosegla kar 3.700 všečkov.

Najuspešnejšim objavam na našem IG profilu je skupen predvsem sneg, kar kaže na dejstvo, da smo še vedno ena
izmed najbolj priljubljenih destinacij v zimskem času v regiji in da ljudje radi spremljajo, kakšne so razmere pri nas
in se tudi glede na to odločajo za obisk destinacije.

Najuspešnejše »story« objave
Najuspešnejše »story« objave glede na število ogledov so snežene objave iz destinacije. To še dodatno potrjuje
dejstvo, ki smo ga omenili že pri najuspešnejših »feed« objavah.
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TIKTOK
Tik Tok je družbeno 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 družbenih omrežij,
lahko uporabniki sledijo drugim ter všečkajo in komentirajo videoposnetke. Je
omrežje sedanjosti in prihodnosti, na katerem nagovarjamo predvsem mlajšo
ciljno skupino – tiste, ki bodo naši glavni gostje v roku nekaj let.
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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. Na profil @KranjskaGora objavljamo lepe slike iz
destinacije in vse pomembne informacije. Ob koncu leta 2021 je imela Kranjska Gora na Twitter-ju 2.705 sledilcev.

LINKEDIN
LinkedIn je družbeno omrežje, ki je namenjeno predvsem poslovni javnosti. Na njem se povezujejo strokovnjaki s
svojih področij, uporabniki pa si prek njega iščejo tudi nove poslovne izzive. Omrežje predstavlja poslovna
poznanstva iz realnega sveta. V lanskem letu smo tudi temu omrežju začeli posvečati kar veliko pozornosti. Število
naših sledilcev smo povečali za več kot 100%. Nanj objavljamo vse pomembne poslovne informacije, objave s
poslovnih dogodkov, ki se jih udeležijo naši zaposleni, priznanja, ki jih kot destinacija prejemamo, objavimo tudi
vtise z dogodkov, ki jih uspešno izpeljemo,...
V prihodnosti je namen temu omrežju posvetiti še več pozornosti, saj nam lahko odpre marsikatera nova vrata.
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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.
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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). V letu 2021 pa je
bilo ogledov posnetkov kar 2,007,337, kar je 126% rasti napram prejšnjemu letu. Prav tako smo prejeli 31% več
sledilcev na našem YouTube kanalu kot v prejšnjem letu. Vsebine na kanalu so bile gledale 93,4 ur, kar je 104% več
kot v letu 2020.

Video vsebine z največ ogledi:
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Primerjava z letom 2020 (vsebina)

Viri prihodov na stran
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Zunanji viri
Največ prihodov na Youtube kanal je bilo s strani www.kranjska-gora.si, nato iz Youtube iskalnika, google iskalnika,
žurnala24 in spletne strani Hit Alpinee.

Demografija gledalcev (starost in spol)
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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 informirajo
zanj relevantnih omembah izbranih ključnih besed , ki lahko predstavljajo ime podjetja, blagovne znamke, izdelkov
ali konkurence.
Število omemb, najpogostejši viri in doseg omemb:
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Najpogostješi viri omemb:
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Največji dosegi omemb:

Omembe po državah in jezikih:
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Besedni oblak najpogosteje omenjenih pojmov v zvezi s Kranjsko Goro:

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

28.05.

Outdoor Slovenia: Adventure Travel
Academy Italia

Spoznavanje ponudbe in priprava prodajnega
programa za področje Italije

6.6.

Press Tour: MDŽ novinarji

Spoznavanje ponudbe destinacije Kranjska
Gora s poudarkom na outdoor aktivnostih

26. – 27.8.

Conventa press tour

Spoznavanje destinacije Kranjska Gora

30.8. – 3.9.

Alpe in Ljubljana Fam Trip

Spoznavanje kongresnih zmogljivosti in MICE
programov

9.9. – 12.9.

KUS Fam Trip

Spoznavanje kongresnih zmogljivosti in MICE
programov

13.9.

SIW ON TOUR

Spoznavanje inovativne ponudbe Kranjske Gore

5. – 7.10.

Press tour: HR novinarji

Spoznavanje ponudbe destinacije Kranjska
Gora s poudarkom na outdoor aktivnostih

21. – 23.10.

Press Tour: ITA novinarji

Spoznavanje ponudbe destinacije Kranjska
Gora s poudarkom na outdoor aktivnostih in
wellness ponudbo

5. – 6.11.

Press Tour: AVT mediji

Spoznavanje ponudbe destinacije Kranjska
Gora s poudarkom na outdoor aktivnostih

1.4 ODNOSI Z JAVNOSTMI
Uporabljali smo naslednja orodja tržnega komuniciranja:
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•

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. Turistična obvestila
zajemajo informacije o dogodkih, ki se bodo odvijali na destinaciji Kranjska Gora, pomembne informacije v
zvezi s premembami in ukrepi proti COVID-19, pozive k sodelovanju pripravi predlogov ukrepov različnim
ministrstvom itd. (preko 1962 domačih prejemnikov obvestil ter preko 1292 tujih prejemnikov obvestil). 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.

•

Newsletter – najava in povabilo na dogodke in prireditve (preko 1000 domačih prejemnikov obvestil ter
preko 120 tujih prejemnikov obvestil), akcije, povabila na izobraževanja, promocijska obvestila turističnega
gospodarstva. V letu 2021 smo pričeli s pošiljanjem Zelenega novičnika v katerem smo poročali o projektih
in aktivnostih v občini, ki sledijo trajnostni zavezi, ki jo ima destinacija kot prejemnica zlatega Zelenega
znaka v trajnostni shemi Slovenia Green.

•

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
Novinarsko konferenco pred začetkom poletne turistične sezone smo organizirali 7. julija. Na tiskovni
konferenci so sodelovali predstavniki turističnega gospodarstva Mojca Matko Cuznar iz podjetja Hit Alpinea
ter lastnik novo odprtega hotela Triangel Boutique v Gozdu Martuljku, Matjaž Tičar, organizator prireditve
Triglav trail run Matej Mejovšek in organizator športne prireditve Julian Alps trail Run, Luka Hren.
Predstavljeni so bili dogodki in prireditve načrtovani v poletju in jeseni in raziskava “V gozd po zdravje”.

•

Posvet turističnih delavcev Kranjska Gora pred začetkom poletne turistične sezone
Vsako leto pred začetkom turistične sezone, bodisi poletne ali zimske na Turizmu Kranjska Gora
organiziramo Izobraževanje turističnih delavcev destinacije. Zaradi še vedno veljavnih omejitev za zajezitev
širjenja virusa COVID-19 smo posvet pred poletno turistično sezono organizirali 21. Junija preko spletne
platforme Zoom. Rdeča nit posveta je bila izobraževanje turističnih delavcev, predvsem receptorjev in
ostalih, ki so prvi stik obiskovalca z destinacijo. Na posvetu so sodelovali Miha Noč, predsednik GRS Kranjska
Gora, Blaž Veber, dir. Turizma Kranjska Gora in Matjaž Podlipnik, , licencirani turistični vodnik. Posnetek
posveta je bil objavljen na YouTube kanalu Kranjska Gora in posredovan po adremi Turističnega
gospodarstva.
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NEWSLETTER

Seznam prejemnikov Newslettrov
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SPREJEM NOVINARJEV
TERMIN

MEDIJ

PRISPEVEK

januar

Nedeljski dnevnik

V deželi snega in mraza,
krapov in čebel

februar

Al Jazeera Balkans

O smučarski sezoni v
Kranjski Gori v času
Koronavirusnih ukrepih

februar

RAI

O zimski sezoni

marec

Zgornjesav’c

Pogovor z Zelenim
koordinatorjem

marec

RTVSLO

Oddaja Na lepše - predstavitev
AAT

marec

DELO

60 let Pokala Vitranc

april

ATM TV

Pogovor z Blažem Vebrom

maj

Planet TV

O Juliana trailu

Junij

Fokus Plus

Prijatelji ferat, traila in čebel

junij

Radio Triglav

Intervju po tiskovni konferenci
TZS

junij

Gorenjski Glas

V gozd po zdravje

julij

STA

Kampanja Moj raj, Moj mir
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julij

Gorenjski Glas

Točka prijateljstva in miru

avgust

Odprta kuhinja

Pasta grannies (IT)

avgust

Bergwelten

O AAT

avgust

Planet TV

Kaj početi v dežju v Kranjski
Gori

avgust

Vanisti.cz

Kranjska Gora z okolico in
Kamp Špik

september

Radio Prvi

Kako smo pripravljeni na
podnebne spremembe

september

Gremo v hribe

Zaključek akcije GVH

oktober

Planet TV

Oddaja Planet na obisku

oktober

Svet kapitala

Gozdni turizem v Kranjski
Gori

november

POP TV

Jože požen - smučarski sezoni
na proti

december

Fokus plus

Znova na vrh

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

NAKLADA

VSEBINA

Februar

3

Ne puščaj smeti (smučišče)

marec

10

Tekaške proge oznake

marec

60 letnica Pokala Vitranc: LD zastava, zunanja razstava,
foto točka

Marec

3

Zaprta pot

april

2

Moja Slovenija grafike destinacije Kranjska Gora

April

2

Prenova oznak Kneippova pot

maj

5000

Prenova in ponatis trganke Kranjska Gora (poletje)

maj

1000

Destinacijski avtobus poletje – letak a5

Januar - december

30

Destinacijski jumbo plakati

Junij

1000

Obvestila in opozorila avtodomi

Junij

20

PCT

Junij

1

Prepoved kolesarjenja oznaka

junij

30

Poletje pod Vitrancem – plakati b2

September

1

Panoramska tabla Srednji vrh in Kranjska Gora

oktober

6000

Katalog turističnih ponudnikov A4

oktober

20.000

Prenova in ponatis trganke Kranjska Gora (poletje)

november

4000

Ponatis image kataloga – nemški jezik A4

november

1500

Smučarski avtobus – letak a5

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.
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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.

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,

Skupno število prenočitev, realiziranih v letu 2021 je za 2 % manjše, kot v letu 2020. Razlog za padec nočitev je
stanje v državi zaradi razmer povezanih s COVID-19.
Pregled ustvarjenih nočitev po mesecih je v tabeli.
Leto
jan.
feb.
mar.
2020 88542 100992 14434
2021 4848
8694 11340

apr.
0
2429

maj
1208
7546

jun.
jul.
30238 122813
45099 119892

avg.
sep.
okt.
nov.
154751 76267 18883 1027
162300 80895 55911 23304

dec.
4330
79338*

skupaj
613583
601596

*za mesec december je ocena
Vir podatkov: SURS
Po statističnih podatkih SURS-a smo v letu 2021 zabeležili 601.596 prenočitev, kar je za 2 % manj kot v enakem
obdobju preteklega leta. Zabeležili smo 3 % manj prenočitev domačih gostov, ter približno enako število tujih
prenočitev kot v preteklem letu. Delež domačih gostov je bil 64 %, tujih pa 36 %.
Povprečna doba bivanja letu 2021 je bila 2 dni, od tega so domači povprečno bivali v Kranjski Gori 1,8 dni in tuji
gostje povprečno 2,2 dni.
Po podatkih Občine Kranjska Gora so v letu 2021 največ tujih prenočitev ustvarili gostje iz Nemčije, Češke, Italije,
Madžarske, Poljske, Nizozemske in drugih držav.
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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
V letu 2021 je bilo delo skupnosti JA osredotočeno predvsem na poenotenje tako trženjskih, promocijski,
organizacijskih in ostalih dejavnosti med posameznimi turističnimi destinacijami. Izredno veliko energije je bilo v
vloženega v zagon skupine za digitalizacijo.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vzpostavitev digitalne pisarne na orodju Infinity (v kombinaciji z Google Drive-om) za delo z ekipo po vseh
Julijskih Alpah.
5 rednih sestankov digitalne ekipe, priprava zapisnikov, posnetki
Raziskave spletnih orodij za uporabo na nivoju Skupnosti Julijskih Alp (Sojern, Ama, OutdoorActive Q&A,
STO Razpis, TrekkSoft, Regiondo, Infinity, Crowdriff, Panomax) - Urejanje spletne strani https://julianalps.com/sl/ na platformi Outdoor Active, koordinacija priprave tekstovnih vsebin (s prevodi),
fotografskega materiala, OA vnosi
Koordinacija pridobivanja novih vsebin, zunanji pisci
Administracija skupin Juliana Trail, Juliana Bike na družabnem omrežju Facebook
Administracija strani Julijske Alpe na družabnem omrežju Facebook
Pomoč pri urejanju vsebin na družabnem omrežju Instagram
Delo s spletnimi orodji: Google Business, Infinity, Google Drive, Crowdriff
Priprava nadgradnje aplikacije Juliana Trail pri Outdoor Activu
Delo z zunanjim izvajalcem pri pripravi iskalnika nastanitev za Julijske Alpe
Komunikacija z zunanjim ponudnikom Online booking sistema za aktivnosti Regiondo in koordinacije
vsebine na nivoju Skupnosti Julijske Alpe
Priprava oglaševalskih akcij na spletu (organsko in plačljivo) v sodelovanju z zunanjim izvajalcem
Priprava in pošiljanje Newsletterja (SendPulse), 4x

Poleg osnovne dejavnosti promocije regije JA smo uspešno zaključili tudi projekte vezane na razvoj skupnih
turističnih produktov:
•

Finalizacija novelacije razvojnega načrta Biosfernega območja Julijske Alpe (BOJA)
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•
•
−
−
−
−
−
•
−
−
−

•

•
•
•
•

Strokovna pomoč pri reakciji na Covid situacije na domačem in tujih trgih
Produkt 1: Pohodniška pot Juliana Trail
priprava in izvedba žigov po Juliani Trail
priprava in izvedba nadgrajenega vodnika Juliana Trail s prostorom za žige
priprava in izvedba opreme za Rezervacijski center (mape, obešanke)
priprava priznanj in spremljevalnih tiskovin za pohodnike Juliana Trail
Priprava in izvedba paketa za tujega novinarja Abraham Rudolf, priprava vodnika Juliana Trail za založbo
Cicerone https://julian-alps.com/sl/p/juliana-trail/42271466/
Produkt 2: kolesarstvo (Juliana Bike in sekundarno omrežje)
strokovna skupina za pripravo omrežja turnokolesarskih poti na območju Skupnosti Julijske Alpe
priprava napovedne zloženke o kolesarskem krogu https://julian-alps.com/sl/p/juliana-bike/59190901/
Otvoritev produkta Juliana Bike. V mesecu juniju je potekala otvoritev novega skupnega turističnega
produkta Juliana Bike v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Na otvoritev so bili poleg lokalnih
deležnikov povabljeni tudi novinarji.
https://www.rtvslo.si/zabava-in-slog/ture-avanture/novost-290-kilometrska-krozna-kolesarska-pot-okolijulijskih-alp/586097
Produkt 3: Kartica Julijske Alpe
Na območju Julijskih Alp smo tudi v letu 2021 pripravili koncept področnih destinacijskih kartic (Dolina Soče,
Bohinj, Bled, Radovljica z okolico), pod skupnim okriljem znamke Julijske Alpe. Kartice so namenjene
stacionarnim gostom in vsebujejo popuste oz. brezplačne vsebine za obiskovalce. Kartice imajo različne
poslovne strategije, nekatere so za goste brezplačne, druge se plača.
Prodaja kartic v obdobju jan – avgust 2021:
Dolina Soče: 250 kartic (cena: 29€ za odrasle, otroška)
Radovljica: 1.700 kartic (brezplačno za večdnevne goste)
Bled: 13.423 kartic (julij, avgust, brezplačno za večdnevne goste)
Bohinj: 3.659 kartic (cena: 19 – 29€ za odrasle, otroška)
https://julian-alps.com/sl/p/zelena-mobilnost-v-julijskih-alpah/36128892/
Produkt 4: SKI PASS
Produkt 5: Kolektivne blagovne znamke
Kadrovska pomoč pri vzpostavitvi in razvoji lokalnih kolektivnih blagovnih znamk na območju Julijskih Alp
Produkt 6: Juliana SkiTour
V letu 2021 se je pripravil nov skupni turistični produkt Juliana SkiTour – 4 nepovezane turno smučarske
etape v dvema stopnjama zahtevnosti. Za produkt se je pripravila zloženka, ki je bila že predstavljena na
sejmu v Düsseldorfu. V prihodnjem obdobju se bo produkt pripravilo na način, ki ga bo moč rezervirati preko
skupnega rezervacijskega centra Julijskih Alp. Pripravil se je vodnik v 4 jezikih, tisk v 2022.
https://julian-alps.com/sl/p/juliana-skitour/62466923/

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. V letu 2021 je nekaj ponudnikov prenehalo z urejanjem podatkov na portalu,
zato smo ji iz portala brisali. Na koncu leta 2021 je ostalo na rezervacijskem portalu 28 aktivnih ponudnikov, pri
katerih se lahko izvrši rezervacija.
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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 smo jih začeli v letu 2020, postavili smo dodatne znake, ki obiskovalce destinacije opozarjajo
na spoštljivejši odnos do narave, dediščine in domačinov ter spodbujajo k spoštovanju zasebne lastnine. Ob koncu
decembra 2020 smo uspešno uvedli Turistično patruljo, katere naloge so ozaveščanje obiskovalcev, skrb za varnost
in dobro počutje lokalnega prebivalstva ter informiranje o primerni in obvezni opremi za varno pohodništvo,
varnem gibanju na smučarsko-tekaških površinah in sprehajalnih in kolesarskih poteh. Turistična patrulja je delovala
tudi v času zimske in poletne turistične sezone, vse do uveljavitve novega parkirnega režima. V mesecu marcu je bil
opravljen in objavljen pogovor z Zelenim koordinatorjem v občinskem glasilu Zgornjesav’c. Zeleni koordinator se je
tekom leta udeležil izobraževanj in predavanj, ki jih je organiziralo podjetje Good Place. Pričeli smo s pošiljanjem
Zelenega novičnika, ki turistično gospodarstvo informira o trajnostnih projektih na destinaciji. V letu 2021 smo začeli
tudi s pripravami na ponovno presojo zlatega znaka v Zeleni shemi, ki bo potekala v letu 2022.
3.5 PROJEKT AMBASADORJI KRANJSKA GORA in TEAM KRANJSKA GORA
V letu 2018 smo na Turizmu Kranjska Gora pričeli s projektom ambasadorjev
Kranjske Gore z imenom “Team Kranjska Gora”. Člani te ekipe ambasadorjev
so vrhunski športniki, ki živijo v občini Kranjska Gora. V sezoni 2020/2021 so to
ekipo sestavljali alpska smučarka iz Podkorena, Meta Hrovat, smučarski skakalec iz Mojstrane, Bor Pavlovčič in
smučarska tekača iz Gozd Martuljka, brata Benjamin in Vili Črv. Vsi te tekmovalci so nastopali na tekmovanjih
najvišjega ranga (svetovno prvenstvo, svetovni pokal), ekipa pa je bila tudi rezultatsko izjemno uspešna, saj sta
Meta in Bor stala tudi na stopničkah svetovnega pokala. Tekmovalci so logotip Kranjske Gore nosili na svoji opremi
(Meta na čeladi in pokrivalih, Bor na smučeh, Benjamin in Vili na bidonu za okoli pasu). Tekmovalci so pri svojih
objavah na družbenih medijih uporabljali ključnik #teamkranjskagora, na objave označili @kranjskagora in objavljali
fotografije s svojih treningov in dogodivščin v destinaciji Kranjska Gora. Tekmovalci tudi v prostem času uporabljajo
produkte z logotipom Kranjske Gore (termo flaške, rutke, promocijska oblačila). Tekmovalci so bili Turizmu Kranjska
Gora na voljo tudi za snemanja, fotografiranja in intervjuje, skrbijo pa tudi za arhiv fotografij za uporabo na socialnih
medijih. Na naših socialnih medijih smo objavljali njihove vrhunske rezultate in napovednike tekem. Pripravili smo
tudi sporočila za javnost, kjer smo povzeli njihove uspehe. Po končani sezoni 2020/2021 smo tekmovalce povabili
na srečanje na sedež Turizma, kjer smo se ozrli nazaj na izjemno uspešno sezono in začrtali cilje in ideje za naprej.
Tekmovalcem smo organizirali tudi “team building” avanturo, kanjoning, kjer so se še dodatno med seboj spoznali
in s podružili. Skupaj z njimi se je avanture udeležil tudi snemalec, ki je pripravil kratek video. Po sezoni 2020/2021
je svojo tekmovalno pot zaključil Benjamin Črv, kateremu smo se zahvalili za odlično sodelovanje in veliko dobrih
idej, ki jih je ima za delovanje te ekipe v prihodnosti. Za sezono 2021/2022 so tako v ekipi ostali 3 športniki, katerim
pa smo jeseni priključili še hokejiste HDD SIJ Acroni Jesenice. Hokej je že od nekdaj na Zgornjem Gorenjskem šport,
ki povezuje in se nam je to sodelovanje zdelo kot nalašč, za še večjo povezanost Zgornjesavske doline in Jesenic.
Hokejisti nosijo logotip Kranjske Gore na svojih dresih, pojavlja se na zaščitnih ograjah ob igrišču in na panoju za
intervjuje. Na decembrski tekmi med HDD SIJ Acroni Jesenice in EHC Lustenau smo podelili tudi 2 nagradi srečnim
izžrebancem nagradne igre. Njihove uspehe smo objavili tudi na naše kanale na družbenih medijih.
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3.6 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
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 2021: Slovenski planinski muzej in TD Dovje Mojstrana, Alter Sport (Canyoning Bled), NC Planica,
Intersport Bernik

3.7 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. V letu 2021 smo obnovili pogovore z izvajalcem in bomo v letu 2022
dokončali prenovo znamke.
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3.8 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. Na tekmovanju za digitalne
projekte v Sloveniji Websi spletni prvaki je projekt Aplikacija bil prepoznan kot drugi najboljši digitalni projekt v
kategoriji "uporaba digitalnih tehnologij.”

3.9 TERAPEVTSKI GOZDNI TURIZEM – RAZISKAVA “V GOZD PO ZDRAVJE”
Raziskava o blagodejnih in zdravilnih učinkih gozda na turista
je nastala na osnovi predstavljenih inovativnih trendov
terapevtske turistične rabe gozdnih socialno-kulturnih
vrednot in nelesnih produktov. Je prva tovrstna raziskava v
državnem in mednarodnem geografskem prostoru z
merjenimi fiziološkimi in psihološkimi zdravilnimi in
blagodejnimi učinki, ki ga ima gozdna klima na turista.
Raziskava obravnava tematiko terapevtskega gozdnega
turizma. V času raziskave, ki je na destinaciji potekala v
mesecu juniju in je v njej sodelovalo 50 prostovoljcev –
turistov iz območja Slovenije, smo opravili fiziološke in
psihološke meritve na turistih ter na podlagi rezultatov teh
meritev ugotovili, da obstajajo pozitivni vplivi gozda na njihovo počutje in zdravje. V raziskavi je sodeloval strokovno
usposobljen interdisciplinaren raziskovalni tim pod vodstvom mag. Darije Cvikl v sestavi dr. Samo Kreft profesor
na Fakulteti za farmacijo in dr. Med. ter vodnica gozdne terapije z ANFT certifikatom Cvetka Avguštin. Na podlagi
raziskave je občina Kranjska Gora dobila potrdilo o blagodejnih in zdravilnih učinkih gozda ter helio-atmosferske
klime na turista na destinaciji Kranjska Gora. Doprinos raziskave k družbeni koristi se kaže predvsem v upoštevanju
sonaravnega, trajnostnega razvoja alpskega prostora na lokalni in državni ravni v skladu z vsemi razvojnimi
smernicami Alpske konvencije. Posredno bodo rezultati projekta nudili številne priložnosti tudi za druge panoge in
področja - na področju spodbujanja rabe lokalnih razvojnih potencialov in resursov ter odpiranja novih zelenih
delovnih mest.
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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, konec leta 2021 pa smo
začeli tudi s prodajo in vpisi parkirnih abonmajev za območje Kranjske Gore in okolice.
Za delo na TIC-u sva bila do konca avgusta zaposleni dve osebi, nato smo do konca septembra imeli pomoč
študentke, s 01.10.2021 pa sva na TIC-u zaposleni spet 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 2021 vključeno 28 aktivnih partnerjev. V letu 2021 je bilo
preko sistema Portal Booker 176 povpraševanj. Od teh je bilo 102 realiziranih rezervacij.
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 2021 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 vodnik Julijana trail.
Prodaja trgovskega blaga se je v letu 2021 glede na leto 2020 zvišala za 220 %( Tic je bil odprt šele od konca maja
2021), glede na leto 2019 pa je še vedno promet manjši za 35%, kar je tudi posledica zaprtja TIC-a do konca meseca
maja.
V sodelovanju s posamezniki v turistični destinaciji smo 2020 vzpostavili sistem Trekksoft, ki omogoča spletno
rezervacijo zimskih in poletnih aktivnosti v destinaciji Kranjska Gora . V letu 2021 je pogodbo podaljšalo 5
ponudnikov, izvedeno pa je bilo bilo izvedeno 116 rezervacij aktivnosti. Rezervacije so bile izvedene za Nordijski
center Planica, Intersporet Bernik in Turistično društvo in Center gorskega vodništva. Najbolje prodajana aktivnost
pa je bila Zipline v Planici.
TIC Kranjska Gora je bil v letu 2021 odprt od konca maja, v času razglasa epidemije pa je delo potekalo od doma
in je bil TIC fizično zaprt.
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.
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Statistika obiskovalcev spletne strani, ki so uporabili aplikacijo Live Chat.

Obiskovalci TIC-a
Država
Slovenija
Velika
Britanija
Italija
Nemčija
Izrael

jan
0
0

feb
0
0

mar
0
0

apr
0
0

maj
22
0

jun
401
8

jul
858
45

avg
996
15

sep
533
58

okt
316
33

nov
91
15

dec
729
13

Skupaj
3946
187

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
6
0

36
130
0

187
775
8

481
1371
6

60
743
42

16
100
13

5
12
3

38
17
0

823
3154
72
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Francija
Hrvaška
Avstrija
Ostali
Skupaj
2021
Skupaj
2020
Indeks
21/20

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
5
0
33

12
6
112
85
790

152
32
92
882
3031

241
76
52
1075
4313

57
7
21
614
2135

7
4
14
103
606

6
4
1
38
175

25
6
2
50
880

500
135
299
2847
11963

652

795

68

0

40

839

2602

3329

1502

225

0

0

10052

0

0

0

0

83

94

116

130

142

269

175

880

119

5 PRIREDITVE IN ANIMACIJA
5.1 KOORDINACIJA PRIREDITEV
Turizem Kranjska Gora v letu 2021 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.

Zlata lisica (16.1. – 17.1.2020)
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.

Zimski olimpijski festival (13.2.2021)
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.
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60 let Pokala Vitranc (12.-14.3.2021)
Eden najlegendarnejših športnih dogodkov na svetu, Pokal Vitranc, je lani
praznovala okroglih 60 let. Po vitranški strmini so se 13. in 14. marca 2021 spustili
najboljši smučarji sveta. Športni navdušenci si vrhunskih predstav žal niso mogli
ogledati v živo. Turizem Kranjska Gora je ob tem jubileju pripravil blog zapis, foto
točko, zunanjo razstavo 60 let Pokala Vitranc, neskončno zastavo na Ljudskem
domu in ostale spremljevalne vsebine vezane na 60 letnico PV.

Foksijev olimpijski tabor (26-30.7.2021)
Otrokom so z igro predstavljeni različni olimpijski športi, vsak s svojo
karakteristiko, zgodovino in izvorom. Z izvajanjem različnih športov pa otroci
nadgradijo svojo gibalno koordinacijo, čut ekipnega sodelovanja, športne
vrednote, pravila in športno znanje.

Kranjska Gora International Film Festival (30 – 31.7.2021)
Mlad filmski festival, ki je s svetom filma Kranjsko Goro prvič objel julija 2016. Ideja zanj
se je porodila iz želje po oživitve lokalne filmske tradicije, ki sega v davno leto 1951, ko
je bil v Kranjski Gori posnet prvi slovenski mladinski celovečerec Kekec, ki je bil na
beneškem festivalu leta 1952 nagrajen z Zlatim levom. To leto so bile podarjene 3
nagrade: Nagrada Ajdovska deklica v roke priznani in mednarodno uveljavljeni
igralki Tanji Ribič, nagrada za najboljši film so podelili zadnji dan festivala po odločitvi
strokovne žirije, nagrado za doprinos h razvoju svetovne kinematografije pa je dobil
Peter Zeitlinger, kandidat za oskarja in najtesnejši sodelavec Wernerja Herzoga.

Alpe Adria Ultra Trail (15.8.2021)
Tri edinstvene tekme na trasah Alpe Adria Trail. V letu 2021 bodo v ospredju etape iz
Valbrune (Ovčja vas) proti Tarvisio (Trbiž) in iz Tarvisio do Rifugio Zacchi za tekme na
25 in 60 km, medtem ko vas bo tekma na 137 km popeljala preko Kranjske Gore čez
hribe v Avstrijo do Faaker See in nato preko Monte Osternig čez mejo pri planini
Malga dell’Acomizza, naprej do Camporosso in proti Valbruni.
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Triglav Trail Run (21.8.2021)
riglav Trail Run je edinstveno trail tekaško doživetje, prava avantura v čudovitem
okolju Julijskih Alp. Tekačem ponujajo pravi izziv: tek okoli Triglava z 88.5 kilometrov
trase in 4800 metrov vzpona. Tek okoli Triglava iz doline Vrata skozi Velsko dolino in
nazaj preko Vodnika ter skozi Krmo v razdalji 44 kilometrov. Tekači lahko izberejo
krajši 27 kilometrov dolg tek z 1280 metrov vzpona, ki poteka v dolini Vrata in pod Triglavsko steno.

Spartan Race by I feel Slovenia 2021 (28.8.2021)
Kranjska Gora in s tem tudi Slovenija je avgusta prvič gostila specialno izdajo
najbolj sloveče svetovne znamke tekov z ovirami, katere ambasadorka je aktualna
svetovna prvakinja v tem športu in bržkone tudi ena najbolj zanimivih Slovenk,
Rea Kolbl. Prizorišče je bilo v celoti postavljeno na pobočjih za hoteli, tako da so
lahko gledalci videli tekmovalce na celi progi, z obiljem dodatnih zabavnih vsebin in animacije pa se je Kranjska
Gora za en vikend spremenila v pravo malo Šparto.

Red Bull Goni Pony (4.9.2020)
Natanko 955 voznikov malih 20-palčnih koles brez prestav je prevzelo startne
številke sedmega dogodka Red Bull Goni Pony, če bi šteli prijatelje ob progi, jih je
bilo seveda še nekaj več. Iz pisanega pelotona se je hitro odlepil lanski zmagovalec
Luka Kovačič in naposled tudi prvi osvojil vrh. Natančno 39 minut in 54 sekund je
potreboval. To pa je za 15 sekund počasneje od njegovega rekorda, ki ga je postavil
lani. Zato pa je Barbara Trunkelj, ki je na Vršič prikolesarila 9 minut pozneje z okroglimi 49 minutami na uri, svoj
lanski osebni rekord, ko je zasedla drugo mesto, popravila za skoraj tri minute.

Red Bull 400 (11.9.2020)
Kar gre gor, mora tudi dol, oziroma, kjer pozimi orli letijo navzdol, septembra tekači
tečejo navzgor. Na letalnico bratov Gorišek se vrača Red Bull 400 Planica, najstrmejša
in najzahtevnejša Red Bull 400 preizkušnja na svetu.

64

Poročilo dela Turizem Kranjska Gora januar – december 2020
____________________________________________________________________________________________________________________

Julian Alps Trail Run (24. – 26.9.2021)
Julijske Alpe z okolico ponujajo vse tisto, kar trail tek predstavlja – gorske poti, kjer
se prepletajo lažji in bolj tekaški tereni, vmes pa nas preseneti tudi kakšen bolj
tehničen predel. Za tiste bolj izkušene tekače predstavljamo 170-, 100- in 65kilometrsko razdaljo, ki vas ne bodo pustile ravnodušne. Vsi tisti, ki se s trail tekom
šele spoznavate, pa boste lahko uživali na 10-, 15- ali pa 30-kilometrski trasi, kjer
bodo tereni manj tehnično zahtevni, vendar bodo vseeno ponudili nekaj tistega, kar
mnoge popelje iz ceste v trail tek.

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 2021 je Turizem Kranjska Gora zaradi omejitev vezane na epidemijo Covid-19 organiziral le eno lastno
prireditev in sicer festival Poletje pod Vitrancem, ki je sklop koncertov od konca junija do začetka septembra, ki
potekajo na trgu pred cerkvijo vsak teden od četrtka do nedelje.

Poletje pod Vitrancem (20.junij – 1. september)
Poletje pod Virancem je letošnje leto gostilo dobro mero slovenskih glasbenikov, ki so
dobro poznani slovenski javnosti: Ditka, Spoonful, Panda, in domačini Anzhe, Zahod
Band, MePZ Kranjska Gora..

5.0 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV
V letu 2021 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
18.000 €. Zaradi situacije koronavirusa Covid-19 v državi in zaradi strogih omejitev glede prireditev v letu 2021 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

Igrajmo se v Rutah
29. Aljaževi dnevi

DU Dovje - Mojstrana
TD Rateče - Planica

Mednarodni dan starejših
Vaški dan v Ratečah

KD Odmev

2 x Večer na trgu
Letni koncert
Večer v Borovški vesi
Škerlovi dnevi
Rezanje buč na noč čarovnic
Lavtižarjevi dnevi

TD Dovje - Mojstrana
KPD Josip Lavtižar

PRIREDITEV
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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, sezoni 2020/21 in 21/22 je bil po vzoru nekaterih slovenskih smučarskih
centrov vzpostavljen in uspešno prenešen v prakso sistem zaračunavanja tekaških prog v Ratečah in Planici s
Tamarjem. 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 vsota predvidenih odškodnin v
primeru vseh pridobljenih soglasij bi znašala 9.410,42 EUR, glede na podpisana soglasja pa 7.101,00 EUR.
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 in vsako
nedeljo ali po vsakem sneženju. V Zg. Radovni pa je urejal Janko Lipovec. Proge v Tamar je urejal Nordijski center
Planica.
Tako kot v zadnjih dveh sezonah so 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. Znotraj tekaškega kroga v Ratečah
smo uredili tudi sprehajalno pot.
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.
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Z začetkom sezone 2021/22 je Nordijski center Planica z odlokom občine Kranjska Gora prevzel v upravljanje tekaške
proge, s tem tudi prodajo kart za območje od mejnega prehoda z Italijo do Tamarja. Možnost nakupa kart je na
Ledinah, poleg gostišča Ponca in v Hotelu Dom Planica. Urejenih je bilo 20km prog. Cenik vstopnic: 6€ za odrasle,
4€ za dijake, študente in seniorje nad 65let, brezplačna uporaba pa je za otroke do 12.leta.
Obnovljene so bile vse pogodbe, ki so bile podpisane za določen čas oz. za sezono 2020/21. Podpisana je bila še ena
dodatna pogodba z lastniki za območje Ledin.
V destinaciji Kranjska Gora se proge urejajo še za hotelom Kompas, v Gozdu Martuljku, Mojstrani in Zgornji Radovni.
Te tekaške proge se urejajo dvakrat tedensko oz. po vsakem močnejšem sneženju. Za hotelom Kompas je možno
teči tudi zvečer pod žarometi med 17.00 in 21.00. Uporaba teh tekaških prog je še vedno brezplačna. Na območju
hotela Kompas je potegnjena tudi sprehajalna pot.

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.
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.
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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.
V letu 20/2021 izobraževanja vezano na epidemijo nismo izvedli. Ostali smo v stiku z novopečenimi oziroma že
licenciranimi vodniki in jih obveščali o novostih in jih vabili na spletna izobraževanja in dogodke.

8 DELO NA PREMIČNIH STOJNICAH
V zimski sezoni 2020/21 je bila Alpska vasica zaradi pandemije koronavirusa Covid-19 zaprta.
Prodaja na odprtih stojnicah se je v letu 2021 začela meseca junija in je trajala do konca meseca septembra 2021.
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
- Šfiligoj Radoš, osebno dopolnilno delo – kmetijski pridelki, vino, olje
- Novak Mojca, osebno dopolnilno delo – stekleni izdelki
- Jašovec Romana, osebno dopolnilno delo – nakit
- Radovan Jelina, osebo dopolnilno delo – sadje
- Šmid Maja, osebno dopolnilno delo – ročno poslikani svileni izdelki
- Baloh Kraljić Katja, osebno dopolnilno delo – ročno izdelani tekstilni izdelki
- Proalp d.o.o. – prodaja pohodne obutve
- Miran Ipavec - samozaložnik - prodaja knjig
- Košir Nevenka, osebno dopolnilno delo - ročno izdelani izdelki iz blaga
- Podkrajšek Karlo, osebno dopolnilno delo – leseni izdelki.
V času od novembra do konec decembra 2021 je Alpska vasica obratovala delovala le delno. Strogi ukrepi so
dopuščali obratovanje le trgovinski dejavnosti. Gostinska ponudba na sejmih ni bila dovoljena, tako so bili v Alpski
vasici prisotni samo sledeči 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
- Šfiligoj Radoš, osebno dopolnilno delo – kmetijski pridelki, vino, olje
- Romana Gaširc s.p. - pletenine
- Jusuf Havziu s.p. - prodaja kostanja
- Martin Cerkovnik s.p. - prodaja domačega sira in mlečnih izdelkov.
Najem stojnic in hišk zaračunavamo skladno s cenikom.

9 INVESTICIJE
V letu 2021 je bilo pridobljeno za 43.189,17 EUR opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer trije prenosni računalniki,
klima, kolo, multifunkcijska naprava, reklamni lok, avtomobilska prikolica in nosilec za kolesa. V upravljanje od
Občine Kranjska Gora smo prejeli novoletno okrasitev – Zvezda v višini 25.221,06 EUR. Vsa oprema je vodena kot
sredstva v upravljanju.
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10 SVET ZAVODA
V letu 2021 se je Svet zavoda sestal dvakrat. Tako kot vsako leto je obravnaval poročilo za preteklo leto.

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
Sabina Žerjav
Kristjan Čehajić
Mojca Mežek
Elizabeta Skumavc
Nataša Makovec
Matjaž Podlipnik

Blaž Veber
Direktor
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