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Zadeva; Strategija razvoja turizma v Mestni obcini Kranj 2021- 2027 

1. PRAVNI TEMEU 
Pravna temelja predlagane Strategije razvoja turizma v Mestni obeini Kranj 2021- 2027 sta: 

13. elen Zakona 0 spodbujanju razvoja turizma (Ur. I. RS, !it. 13/18), 
22. elen Statuta Mestne obeine Kranj - uradno preeiseeno besedilo 3 (Ur. I. RS, st. 134/20-UPB3, 
91/21). 

2.0CENA STANJA 
Mestna obeina Kranj je decembra 2020 pricela 5 procesom priprave strategije razvoja turizma v Mestni 
obeini Kranj 2021 - 2026. Proces je v sodelovanju z zunanjim izvajalcem, podjetjem za razvoj in 
komunikacije v turizmu Nea Culpa, vodila in usmerjala ozja delovna skupina, sestavljena iz predstavnikov 
Mestne uprave Mestne obcine Kranj, Zavoda za turizem in kulturo Kranj in strokovnih zunanjih sodelavk. 
V drugo, sirso akcijsko skupino so bili vkljuceni vsi kljucni delezniki, ki so v MOK s turizmom neposredno 
ali posredno povezani. Proces priprave je potekal na odprt in vkljueujoc naein (delavnice, poglobljeni 
intervjuji s kljuenimi predstavniki odlocevalcev in ponudniki, spletno anketiranje turistienega 
gospodarstva, kulturnih in institucij povezanih 5 turizmom, spletno anketiranje za prebivalce MOK, javna 
obravnava). Pridobljene pripombe v fazi jayne obravnave, ki je bila odprta od lS. 9. 2021 do 30. 9. 2021, 
so bile smiselno upostevane. 

Mestni svet Mestne obcine Kranj se je na svoji 26. seji dne 26. S. 2021 seznanil z vmesnim porocilom 0 

poteku procesa priprave Strategije razvoja turizma v Mestni obeini Kranj 2021 - 2026. V nadaljnjem 
procesu priprave strategije je bilo ugotovljeno, da jo je smiselno podaljsati do leta 2027. Razlogi za to so; 
casovna uskladitev z novo financno perspektivo EU 2021 - 2027, zahtevni projekti in velike investicije, 
nacionalna turisticna strategija bo pripravljena za obdobje 2022 - 2028. 

3.RAZlOGI, CIUI IN POGLAVITNE RESITVE 
Namen strategijeje pospesiti razvoj turizma kot gospodarske panoge v Kranju, ter povecati multiplikativne 
ucinke turizma na druge sektorje. 
Strateski cilji so; okrevanje turisticnega gospodarstva po Covid-19 in krepitev podjetni!itva v turizmu, 
razvita ponudba za turiste in prebivalce, okrepljena trzna pozicija Kranja in ucinkovito upravljanje 
destinacije. 
Razvojni nacrt zajema ukrepe na stirih strateskih podrocjih; razvoj turisticnih produktov in dozivetij 
(mestni in kulturni turizem, poslovni in kongresni turizem, gastronomija, outdoor in zeleno zaledje, 
kulturni in druzabni dogodki, sport in sportni dogodki), celostni trajnostni razvoj destinacije in 
infrastruktura, upravljanje in trzenje. 



Strategija razvoja turizma v MOK 2021-2027 je usklajena z obstojecimi obcinskimi strateskimi razvojnimi 
dokumenti. MOK je v letu 2020 vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in podpisala dokument 0 

zeleni politiki in eticni kodeks v turizmu, ter v letu 2021 pridobila zlati znak Slovenia Green Destination. 
Strategija razvoja turizma poleg ukrepov v slednjih povezuje tudi ukrepe na podrocju turizma, ki so 
opredeljeni v Trajnostni urbani strategiji Mestne obcine Kranj 2030, Strategiji digitalnega razvoja 
Pametnega mesta in skupnosti Kranj 2020-2023, Trajnostnem energetsko-podnebnem nacrtu Gorenjske, 
lokalnem energetskem koneeptu Mestne obcine Kranj, Akeijskem nacrtu za trajnostno energijo (SEAP) 
Mestne obcine Kranj, Programu kulture Mestne obcine Kranj 2021-2025 in Strategiji sporta v Mestni 
obcini Kranj (v pripravi). Zastavljeni so projekti z dvojno mocjo, ki povezujejo razlicne resorje in tako 
zagotavljajo multiplikativne ucinke turizma: Celostna prenova dozivetij in vsebin Rovov pod Starim 
Kranjem, Razvoj produkta Razgledi nad Kranjem, Kranj, mesto z zivahnim kulturnim utripom, Celostni 
trajnostni model razvoja mikrodestinaeij, Pametna mestna kartiea /aplikaeija Kranja s povezano turisticno 
ponudbo, Oblikovani produkti za globalne nise v visoko rastocih segmentih, Mocna gastronomska 
skupnost z reprezentativnim promoeijskim dogodkom, Kranj - mesto sporta z razvitim sportnim turizmom, 
Destinaeija s prebojem v zelenih resitvah in Plovna reka Sava z razvito ponudbo aktivnosti na vodi. 

4.FINANCNE IN DRUGE POSlEDICE 
Za izvajanje Strategije razvoja turizma v Mestni obcini Kranj 2021- 2027 so predvideni trije mozni financni 
seenariji, od katerih je odvisen tudi obseg realizacije strategije. 
- Minimalni seenarij 1 v obsegu 8.354.000 EUR predvideva realizacijo ukrepov, opredeljenih s prioriteto 
1 in ne predstavlja dodatnih financnih vlozkov glede na sedanji obseg finaneiranja turizma iz sredstev 
proracuna MOK. 
- Optimalni seenarij 2 v obsegu 19.157.300 EUR predvideva realizacijo ukrepov, opredeljenih s prioriteto 
1 in 2, za katereje potrebno nekoliko povecati letna sredstva namenjena turizmu in nalozbam povezanih s 
turizmom (iz 1,3 mio EUR na eea 2 mio EUR letno) in pridobiti tudi nacrtovana dodatna zunanja sredstva 
EU, RS in zasebnih vlagateljev. 
- Ambieiozni seenarij 3 v obsegu 33.492.300 EUR pomeni visok financni vlozek proracuna MOK tako za 
delovanje kot za nalozbe v turizem (povecanje iz 1,3 mio EUR na eea 3 mio EUR letno), kar omogoca 
realizacijo ukrepov, opredeljenih s prioritetami 1, 2 in 3 in uresnicitev eelostnega turisticnega preboja 
destinaeije. Scenarij 3 temelji na izkoriscanju sinergij z ostalimi mestnimi politikami in vkljucno z 

realizacijo s turizmom povezanih nalozb v trajnostno mobilnost, sport, kulturo in krozno gospodarstvo. 

Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagam v sprejem v sprejem naslednji 
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Sprejme se Strategija razvoja turizma v Mestni obcini Kranj 2021- 2027. 
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