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Zavod za turizem Kranj 2001 - 2009 
• Lokalna turistična organizacija Kokra  je bila ustanovljena l. 2001. Ustanovitelji so bili: Mestna 

občina Kranj, Občina Jezersko, Občina Preddvor in Občina Šenčur z osnovo nalogo: razvoj in 
spodbujanje turistične dejavnosti. Zaposlene so bile 3 osebe. 

• L. 2005 se je LTO Kokra preoblikovala v Zavod za turizem Kranj, katerega ustanoviteljica je 
Mestna občina Kranj. Osnovna naloga: razvoj turistične dejavnosti se razširi še na nalogo 
organizacija dogodkov in prireditev. Zaposlene so bile 4 osebe. 

• Zavod za turizem Kranj ima od 1.10.2006 svoje poslovne prostore na Glavnem trgu 2. Prostori so 
bili obnovljeni v okviru projekta Sejem bil je živ in uradno odprti decembra 2007. 

• Od julija 2007 je v Zavodu za turizem Kranj zaposlenih: 
o  redno 5 oseb (4 za nedoločen čas in direktor),  
o 2 osebi na javnih delih (enoletne pogodbe) od l. 2006 in  
o 1 oseba s sredstvi Evropskega socialnega sklada v okviru usmeritve Spodbujanje 

zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb (enoletna pogodba) za l. 2009. 

 

Osnovne naloge:   
• Razvoj in vzpodbujanje turistične dejavnosti: 

o Oblikovanje celostnih turističnih produktov (Prešernova pot, ponudbe za posebne ciljne 
skupine...) 

o Povezovanje različnih lokalnih okolij in KS, povezovanje v okviru regije in izven (npr. 
Kamnik, Ljubljana) 

o Povezovanje subjektov povezanih s turizmom (hoteli, gostinci, TD...) 
o Posredovanje informacij (TIC, preko medijev...) 
o Promocija turistično zanimivih aktivnosti (sejmi, mediji, oglasi...) 
o Promocija na domačih in tujih sejmih (TIP Ljubljana, Bruselj, Madrid, Helsinki, Milano....) 
o Izdajanje promocijskih tiskovin (prospekti, Kam? V Kranj!) 
o Izobraževanje (turistični vodniki, delavnice za otroke in odrasle...) 
o Sodelovanje v projektnih skupinah na področju  razvoja turizma (BSC – Odbor za turizem, 

šport in kulturo, Svet lokalne akcijske skupine za razvoj podeželja Gorenjska košarica, 
Sonaravni razvoj turizma na Gorenjskem....) 
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o Mednarodno sodelovanje (pobratena mesta, mednarodno karnevalsko združenje, 

koncerti tujih skupin, sodelovanje na mednarodnih konferencah....) 

o Delovanje v skladu s Strategijo razvoja turizma v MOK, Strategijo trajnostnega razvoja 
 MOK 2009-2023 in Strategijo razvoja turizma v Sloveniji 
 

• Organizacija prireditev in dogodkov po pogodbi z MOK 
o Prešernov smenj 
o Pustno rajanje v Kranju 
o Kranfest 
o Spominska svečanost ob smrti Bazoviškim junakom 
o Slavnostna Akademija ob občinskem prazniku 
o Blagoslov in postavitev božičnega drevesa 
o  Veseli december (božično – novoletni sejem, otroška dežela, silvestrovanje na prostem)  
o Ekološka tržnica 

 

• Upravljanje z objekti  
o Upravljanje s Kranjsko hišo (TIC, galerija, trgovina s spominki, večnamenski prostor in 

pisarne) 
o Rovi pod starim Kranjem 
o Premična oprema: oder, stoli, stojnice, drsališče, paviljoni, brezžični internet 

 

• Oživljanje mestnega jedra 
o Organizacija manjših dogodkov za poživitev dogajanja v mestu (npr. sobote ob vodnjaku) 
o Sodelovanje z drugimi organizatorji – pomoč pri organizaciji in promocija teh dogodkov 

(npr. Puhart – Naj živi Tavčarjeva, Rekreatur, Art center – Carniola,TD Kranj – Sejem rož,  
Creinativa, Krice Krace, turistična društva , KS ........) 

o Promocija dogodkov v mestu (z rednimi objavami v mesečniku Kam? V Kranj!, redne 
tedenske oddaje na Radiu Kranj in Radiu Belvi, redna javljanja na Radiu 1, spletne strani 
ZTK...) 

o Koordinacija z lokalnimi podjetniki pri urejanju mesta (menjava senčnikov in tend, 
brezžični internet) 

o Povezovanje s podjetniki pri organizaciji prireditev 
o Povezovanje dogajanja v rovih s ponudniki v mestu  

 

Poslovni rezultat Zavoda za turizem Kranj  od leta 2005  do 2008 v EUR 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2005 2006 2007 2008

CELOTNI PRIHODKI

PRIHODKI
PRIDOBITNA
DEJAVNOST

PRESEŽEK PRIHODKOV

PRESEŽEK ODHODKOV

                                               



Predstavitev dejavnosti Zavoda za turizem Kranj                                                 

 

                          Gradivo za člane Mestnega sveta 3 

 
V   EUR  

OPIS 2005 2006 2007 2008 

CELOTNI PRIHODKI 159.291 358.763 575.472 671.729 

PRIHODKI PRIDOBITNA 
DEJAVNOST 

3.584 140.085 124.674 136.881 

PRESEŽEK PRIHODKOV  9.391 1.264 14.814 

PRESEŽEK ODHODKOV 9.827    
 
Prikazani poslovni rezultati v letih od 2005 do 2008 so med seboj primerljivi, ker je Zavod za turizem 
Kranj v tem obdobju opravljal  osnovni nalogi: razvoj in spodbujanje turistične dejavnosti in organizacija 
dogodkov in prireditev. 

Dosežki v zadnjih treh letih 
Zavod za turizem Kranj je v l. 2007 in 2008 skoraj 100% realiziral letni načrt, poleg zastavljenih cljev pa 
smo v tem času opravili tudi vrsto dodatnih projektov in nalog. 
 

• Priprava in tisk promocijskega materiala:  
o Image prospekt (slo/ang, nem/it, sp/fr)  
o Kulturna in naravna dediščina (slo, ang, nem, it)  
o Koristne informacije za turiste (slo/ang)  
o Rovi pod starim Kranjem (slo, ang) 
o Kranj – iz zbirke vodnikov Kulturni in naravni spomeniki Slovenije v sodelovanju z ZVKD 

OE Kranj  
o Trbojsko jezero slo, ang, nem  ( v sodelovanju s CTRP projekt Interreg IIIa) 

• Pridobili smo licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev s strani GZS 

• Organizirali smo dva tečaja z Lokalnega turističnega vodnika in pridobili 31 novih vodnikov 

• Postali smo člani mednarodnega združenja karnevalskih mest FECC 

• V celoti smo obnovili spletne strani Zavoda za turizem Kranj www.tourism-kranj.si 

• Organizirali smo oglede Kranja za VIP delegacije (direktorje kranjskih podjetij, kranjske mestne 
svetnike, predsednika države dr. Danila Türka, delegacije pobratenih mest....) 

• Koncerta v okviru Carniole ob Dnevu državnosti 2008 in 2009 (koncert Pojemo in plešemo z 
Evropo, koncert Romane Krajnčan) 

• Uspešno smo izvedli humanitarno akcija »Solidarnost, ne usmiljenje!« aprila 2009 

 
• Promocija Kranja ob predsedovanju Slovenije EU 

o Izbor slogana in celostne podobe (Kranj, odprto mesto Evropi) 
o Projekt Barve EU – predstavitev vseh držav EU v prvi polovici leta (vsak teden v Kranjski 

hiši odprtje razstave otroških del na temo države, glasbeni program in kulinarika na 
temo države) 

o Sprejem treh delegacij v času predsedovanja 
o Pridobitev v projektu – sodelovanje s šolami,  vrtci, kulturnimi društvi in folklornimi 

skupinami , ki so bili nad sodelovanjem navdušeni, društva dala pobudo za izvedbo 
koncerta ob dnevu državnosti 2008 – Pojemo in plešemo z Evropo 
 

• Prešernov smenj 2008 – izbran za finalista v natečaju za Evropsko destinacije odličnosti 2008, ki 
ga je izpeljala Slovenska turistična organizacija  

o Vključen v promocijsko brošuro STO  
o primer za možnost trženje kulturnega turizma v smernicah za strategijo STO  
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• Rovi pod starim Kranjem 
o Sodelovali smo pri obnovi (koncept ureditve) 
o Pripravili smo prvo razstavo (10 panojev ) v sodelovanju s kranjskimi jamarji  
o Odprtje rovov in dogodki v njih: vinska pot, adventni venčki, žive jasli, labirint, dežela 

škrata Krančka, noč netopirjev, humanitarna akcja ... 
o Izjemen odziv obiskovalcev, prvih dnevov odprtih vrat se je udeležilo cca 2000 

obiskovalcev, v l.2008 je rove obiskalo 6370 oseb, v l. 2009 pa 3560 
o Prijavili smo se na razpis za Sejalca  2009 (nagrada STO na področju turističnih 

produktov) in smo med finalisti (izbor še ni končan) 
o Prispevek o rovih je bil prikazan v oddaji Alpe Adria Magazin (posnela TV Slovenija),ki se 

predvaja po evropskih državah 
 

• Projekt s škratom Krančkom 
o Za otroke smo dec. 2008 pripeljali nov lik, ki živi v rovih – škrata Krančka 
o Pripravili smo igrano pravljico o škratu Krančku (izvaja se ob različnih dogodkih – npr. 

Veseli december, Teden mladih, Kranfest...) 
o Opremili smo Krančkov domek v rovih 
o Mesečno v Gorenjskem glasu izhaja kolumna »Krančkovi  zakladi« na straneh 

namenjenih otrokom  – v sodelovanju z Gorenjsko banko in Gorenjskim glasom otrokom 
predstavljamo turistične zanimivosti innagradno igro 

o Celoten projekt nastaja v sodelovanju z oblikovalcem Jožetom Trobcem, kustosinjo 
Gorenjskega muzeja Magdo Zore, Gorenjsko banko in Gorenjskim Glasom 

o V pripravi: Krančkov turistični vodič po Kranju za otroke in oblikovanje serije spominkov 
in didaktičnih iger (do konca l. 2009) 

o Cilj projekta je približati otrokom mesto in jih spoznati z znamenitostmi na njim prijazen 
način 

 

• Uspešno sodelujemo z  
o MOK (promocija dogodkov, pomoč pri organizaciji dogodkov, sodelovanje v operativnih 

skupinah, komisijah...) 
o Gorenjskim muzejem (Prešernov smenj, Kranjski smenj, medsebojno vključevanje v 

turistično ponudbo, sodelovanje pri pripravi publikacij....),  
o Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Kranj: koordinacija pri urejanju mestnega 

jedra (sejemski paviljoni, tende in senčniki, potopni zabojniki za smeti), Kranj – vodič po 
kulturni dediščini, v pripravi projekt Kranjski kelih.... 

o Zavodom RS za varstvo narave (priprava publikacij, koordinacijah pri okoljskih 
ureditvah...)  

 

• Dvakrat smo organizirali Bazar kranjskih malčkov kot uvod v božično novoletni sejem – aktivno 
vljučevanje njihovih šolskih ali prostočasnih dejavnosti, predstavitev kreativnosti in finančna 
pomoč, navdušenje vrtcev in šol je vzpodbuda k nadaljevanju projekta 

• Bili smo soorganizatorji 10. Svetovnega kolesarskega novinarskega prvenstva 

• Vsako leto sodelujemo pri projektu Rekreatur 

• Sodelujemo z GRS Kranj ob 130 letnici organiziranega gasilstva (sobote ob vodnjaku, promocija 
dogodkov, slovesna akademija, ....) 

• Aktivno se vključujemo ob različnih dogodkih v MOK (Svetovni kongres Glasbene mladine, Jazz 
kamp, smučarski skoki, Velika nagrada Kranja, 50 let FOV v Kranju, vsakoletna čistilna akcija..., 
različna srečanja, oskrbovanje s promocijskim materialom različnih delegacij....) 

 

• Organiziramo razstave v galeriji Kranjske hiše, ustanovili smo Galerijski svet, ki vsako leto izpelje 
javni poziv razstavljalcem, koncept galerije pa omogoča tudi vključitev v aktualno dogajanje (npr. 
razstava ob 130 letnici organizranega gasilstva v Kranju, 100 letnici Glasbene šole...) 
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 2008  
(jan-dec) 

2009  
(jan-avg) 

Št. razstav 35* 8 

Št. 
obiskovalcev 

1906 1364 

*V l. 2009 je upoštevanih tudi 27 razstav v okviru projekta Barve EU – vsak teden so šole oz. otroci predstavili njihov pogled 
na eno od evropskih držav 

 

• Število turistov / obiskovalcev v Kranjski hiši  
Šteti so obiskovalci, ki so iskali informacije o Kranju oz. druge turistične informacije. Med njimi je 
največ slovenskih turistov (80%), sledijo jim Angleži, Nemci in Italijani). 

 

MESEC 2008 2009 

Januar 260 135 

Februar 430 726 

Marec 359 792 

April 285 603 

Maj 315 831 

Junij 475 764 

Julij 628 894 

Avgust 947 1219 

SKUPAJ 3699 5964 

 

• Podatki  o vodenih ogledih Kranja in po rovih 
 

KRANJ 2008 
(od 1.1. do 31.12.08) 

2009 
(od 1.1.-31.8.) 

Vodenja Št. vodenj  Št.obiskovalcev Št. vodenj Št.obiskovalcev 

Redna vodenja 
(prve sobote po 
Prešernovi poti) 

6 29 2 17 

Najavljena 
vodenja 

24 953 24 545 

SKUPAJ 30 982 26 562 

 

ROVI 2008 
(od oktobra do decembra) 

2009 
(od 1.1.-31.8.) 

Vodenja Št. vodenj  Št.obiskovalcev Št. vodenj Št.obiskovalcev 

Redna vodenja 49 434 83 559 

Najavljena 
vodenja 

47 1168 58 2012 

Obisk na 
prireditvah 

 6.370  430* 

SKUPAJ 96 7972 141 3.560 

*najbolj množičen obisk pričakujemo ob jesenskih in zimskih prireditvah 
 

• Vzpostavitev sodelovanja  z Zavodom za turizem Ljubljana, potekajo dogovori o rednih ogledih z 
začetkom prohodnje leto – Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 

• Povezovanje vstopnic za rove z ugodnostmi v mestu (večja akcija se začenja z oktobrom) 

• Mesečnik Kam v Kranj in širjenje distribucije 



Predstavitev dejavnosti Zavoda za turizem Kranj                                                 

 

                          Gradivo za člane Mestnega sveta 6 

• Spletne Novice Zavoda za turizem Kranj 

• Povezovanje s subjekti turizma v MOK pri predstavitvah na sejmu (Hotel Creina) 

• Priprava kolesarskih poti za objavo na spletu  
 

• Razvili in nadgradili smo obstoječe projekte; pridobivanje na ugledu tako delovanja 
Zavoda za turizem Kranj kot turistične ponudbe celega mesta  

o V l. 2007 so bile prireditve in dogodki izvedeni še po ustaljenih vzorcih z manjšimi 
spremembami, l. 2008 pa že z novimi vsebinskimi in programskimi koncepti 

o Prešernov smenj – finalist v izboru za EDEN (za uspeh pomembno sodelovanje z 
Gorenjskim muzejem, Kranjskimi komedianti, folklornimi društvi Ozara, Sava, Iskra 
Emeco, APZ France Prešeren, KS Center, Prešernovim gledališčem, KUD Predoslje, KUD 
Vagant, šolami......... in drugimi društvi in organizacijami s cele Gorenjske) 

o Pustno rajanje v Kranju na pustno soboto – s članstvom v FECC je postalo rajanje 
mednarodni karneval, k sodelovanju smo aktivno vključili vrtce in šole, l. 2009 smo 
posebej organizirali še otroški karneval na pustni torek 

o Kranfest 2009 s tradicionalno Kranjsko nočjo:  
o dvodnevni dogodek na različnih prizoriščih po celem mestu,  
o vključeni tudi drugi subjekti v mestu (Krice Krace, Creinativa, društvo Pungert...),  
o mednarodni oder – stičišče kultur na Glavnem trgu z raznoliko etno glasbo iz 

pobratenih mest in drugod,  
o Kranjski smenj s Kranjsko klobaso – oživitev celega mesta, sodelujočih več kot 50 

prodajalcev domače in umetnostne obrti, ekoloških kmetov in umetnikov, 
sodelovanje Gorenjskega muzeja s predstavitvjo stare meščanske obrti – 
klobučarstva, promocija lokalnih specialitet (Kranjska klobasa in pražen krompir) 

o Predbožični koncerti (IDMC 2007, 2008, za l. 2009 načrtovan koncert Perpetuum Jazzile) 
– vrhunec predbožičnega vzdušja 

o Sejmi : Prešernov, kranjski, božično novoletni, ekološki – s skrbno ozbranimi ponudniki 
raste kvaliteta ponudbe in dogajanja 

 

 Težave 
• V leto 2005 se je prenesel presežek odhodkov iz leta 2003 v višini 11.532 €. Dosežen poslovni 

rezultat Zavoda v letu 2005 je prav tako presežek odhodkov v višini 9.827 € . Skupni presežek 
odhodkov v višini 21.359 € , se je pokril iz poslovnega izida leta 2006 v višini  9.391, leta 2007 v 
višini 1.264 € in dokončno iz poslovnega izida leta 2008 v višini 10.704 €.   

• V drugi polovici leta 2008 in prvi polovici l. 2009 je bilo precej težav pri pridobivanju sponzorskih 
sredstev. Kljub temu smo večinoma uspeli ohraniti stalne partnerje in v l. 2009 tudi pridobili 
nekaj novih. 

• Preobremenjenost zaposlenih – mesečno 7 zaposlenih ustvari povprečno 150 – 200 nadur 

• Organizacija prireditev (kulturnih in zabavnih) zahteva delo v večernih in nočnih urah ter ob 
vikendih in praznikih – Kolektivna pogodba za javni sektor ne omogoča korektnega stimuliranja 
zaposlenih kot je npr. to razvidno iz kolektivne pogodbe za kulturo, ki navaja veliko primerov 
nagrajevanja specifičnih del . 

• Letno cca 20 večjih in 60 manjših prireditev, število se iz leta v leto povečuje, smo brez kadrovske 
rezerve. 

 

Novi projekti v pripravi  
• V skladu z razvojem turizma v Sloveniji skušamo še bolj vzpodbujati družinski turizem in 

ozaveščati mlajše generacije o turističnih in kulturnih znamenitostih: 
o Vodič Krančkova knjiga zakladov 
o Spominki škrata Krančka (majica, skodelica, igra spomin, obesek za ključe) 
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• Karta MOK v M 1:12.500 (ulično merilo) z označenimi prenočitvenimi kapacitetami, kulturnimi, 
zgodovinskimi in naravnimi znamenitostmi ter drugimi turističnimi informacijami 

• Zloženka kanjon Kokre (nova) 

• Dogodki v rovih:  
o Napoleon v Kranju ob  200 letnici Ilirskih provinc,  14.10.2009 
o Razstava Primoža Hienga »Kranj iz zraka«, 14.10.2009 
o Vinska pot v rovih, 14. in 15. 11.2009 
o Prodajna razstava adventnih venčkov 
o Žive jasli 

• Predbožični koncert 23.12.2009 s skupino Perpetuum Jazzile  

• Promocija Kranja v okviru Sonaravnega razvoja turizma Gorenjske 

• Priprava novih programskih smernic za oživitev in promocijo novega pokritega prireditvenega 
prostora ob gradu Khislstein v l. 2010 

• Pripravljamo nove vsebine v rovih (ureditev razstave mineralov in kamnin in prezentacija 
zaklonišča) 

• Nov znak in celostna podoba Zavoda za turizem v skladu s Strategijo trajnostnega razvoja MOK  
 

Cilji  
• Povečanje števila obiskovalcev v MOK (muzej – obnovljeni grad Khislstein, mestno jedro, 

prireditve...)  

• Povečanje prepoznavnosti MOK kot turistične destinacije 

• Povečanje števila nočitev  

 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: 
 
Natalija Polenec 
direktorica Zavoda za turizem Kranj 


