
 

 

 
 
ZADEVA: odgovor na vprašanje svetnice Barbare Gunčar, postavljeno na 33. seji MS MOK 
 
Vprašanje: 
Predlagala je, da se na dnevni red uvrsti točka na temo centra Kranja, ki je bolj ali manj prazen. 
»Dogajalo se bo zaradi ukrajinske krize še kaj drugega. Cene energentov, cene prehrane in se 
pravi to se pravi vseh teh surovin, ki so potrebne za gostince, se dvigajo.« Že več kot pred enim 
letom je predlagala, da se razmisli, kako bodo pomagali gostincem v centru Kranja. Po besedah 
uprave imajo težave tudi frizerji.  
 
Na Zavodu za turizem in kulturo Kranj (ZTKK) smo se že na začetku epidemije zavedali posledic, 
ki jih ta prinaša turističnemu gospodarstvu. Naše aktivnosti so že vse od izbruha epidemije 
usmerjene tako, da bi v destinacijo privabili čim več gostov ter domačine obveščali o lokalni 
ponudbi. Menimo, da prav dober obisk in spodbujanje k lokalni potrošnji pripomoreta k 
uspešnosti turističnega gospodarstva. Ob tem pa vlagamo trud v redno komunikacijo s 
kranjskimi ponudniki, iščemo najprimernejše načine za sodelovanje, skupaj gradimo nove 
produkte, izvajamo izobraževanja, ki bi jim utegnila priti prav. Kljub temu, da vsi ponudniki, na 
katere naslavljamo željo in potrebo po sodelovanju ne sodelujejo, se pri promociji destinacije 
trudimo vključiti vse. Sledimo tudi smernicam, ki jih je za namen okrevanja turističnega 
gospodarstva podala Slovenska turistična organizacija (STO).  
Nekaj primerov sodelovanja: 
- Že v času prvega vala epidemije smo stopili v stik s ponudniki v MOK in skupaj z njimi pripravili 
turistične pakete. Za boljšo ponudbo v paketih smo ponudili z naše strani brezplačna vodenja 
za vse, ki vsaj eno noč preživijo v destinaciji, Brdo pa je ponudilo brezplačen vstop v park. 
Ponudnike smo tudi spodbujali, da bi se medsebojno povezovali in sestavili privlačnejšo 
skupno ponudbo.  
- Kljub ostrim pogojem za izvedbo prireditev smo uspeli v zadnjih dveh letih izvesti nekaj dobro 
obiskanih in odmevnih prireditev. 
- S strani ZTKK redno poteka promocija destinacije in njene celostne ponudbe (namestitve, 
kulinarika, prireditve, mestni turistični produkti, turistični produkti v zeleni okolici Kranja). 
Javnost vabimo v destinacijo in obveščamo o ponudbi preko novičnikov, digitalnih kanalov 
Visit Kranj (spletna stran, Facebook in Instagram oglaševanje ter Google ADS), pa tudi s 
klasičnimi mediji (tiskani oglasi, zunanje oglaševanje, radio oglaševanje)… 
Da so naše aktivnosti smiselne in prinašajo dobre rezultate kažejo tudi podatki o prihodih in 
nočitvah turistov ter koriščenju turističnih bonov. 
 

Leto št. prihodov št. nočitev doba bivanja turistični boni 

2014 34.399 60.092 1,75   

2015 41.160 69.355 1,69   

2016 56.495 87.515 1,55   

2017 68.619 102.814 1,5   

2018 68.798 128.510 1,86   



 

 

2019 70.938 121.367 1,71   

2020 15.298 39.099 2,56 1.462 

2021 22.358 52.387 2,34 1.829 

2022 
januar in februar 3.040 8.837 2,92 162 

 
Zgovorni so tudi podatki o aktivnostih na digitalnih medijih VisitKranj. 
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FB VISITKRANJ 2016 

2017 
OKT-
DEC 2018 2019 2020 2021 2022/1 2022/2 

število sledilcev / 10.356 12.525 14.968 16.482 17.367 17.358 17.467 

število všečkov / 10.343 12.468 14.855 16.278 17.072 17.065 17.159 
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IG VISITKRANJ 2016 

2017 
OKT-
DEC 2018* 2019 2020 2021 2022/1 2022/2 

število sledilcev / 2.859 3.795 5.010 6.529 7.291 7.384 7.454 

število objav / / 108 128 216 215 19 21 
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Aktivnosti ZTKK na področju kulture 2022 
V aprilu/maju je načrtovan sestanek z mestnimi gostinci, na katerem se bomo pogovarjali o: 

- novem turističnem produktu, namenjenem promociji gostinske ponudbe »Kranjska 

transverzala«. Gostince vabimo k sodelovanju na način, da pripravijo top dve ponudbi, 

zaradi katerih bodo turisti in domačini z veseljem prišli v njihov lokal. 

- skupaj bomo pregledali seznam večjih prireditev v mestu, ob katerih imajo kranjski 

gostinci priložnost s svojo ponudbo privabiti obiskovalce še k sebi. Ob tem se bomo 

pogovarjali tudi o soorganiziranju in sofinanciranju programa Kranfest (tudi letos bomo 

povabili vse gostince, da sodelujejo s programom v svojih prostorih, vrtovih, odrih). 

- v sodelovanju s Tomažem Bolko pripravljamo predavanje o kranjski vodi.  

- predstavili bomo eko kozarce in Zero Waste strategijo s področja gostinske ponudbe z 

željo, da bi se kranjska gostinska ponudba usmerjala čim bolj trajnostno. 

 
Od maja pa vse do konca oktobra na glavnem trgu poteka prireditev Kr' petek je! Vse gostinske 
ponudnike vabimo k sodelovanju za oblikovanje kulinaričnega dela prireditve 
V okviru kompleksa Khislstein načrtujemo sezono v »normalnih« okoliščinah brez večjih 
COVID-19 omejitev, ki so zadnji dve leti krojile potek dogajanja. Le od junija do septembra 
načrtujemo več kot 60 dogodkov. V mesecu juniju bomo gostili filmski festival KRAAFT. Od 
julija do septembra pa bodo že tradicionalni Glasbeni večeri pod grajsko lipo, Torkov kulturni 
vdih in Filmski večeri na Vovkovem vrtu. Na velikem odru bomo gostili zveneča imena kot so: 
Perpetuum Jazzile, Nina Pušlar, Magnifico, Hamo & Tribute 2 love, Dan D, Siddharta, MI2, 
Gibonni, Petar Grašo, opera Carmen z mednarodno zasedbo in klapi Šufit in Rišpet. Za 
zaključek sezone se bodo na modni reviji predstavili kranjskih oblikovalci in trgovine. 
 
Letos prvič soorganiziramo pomemben mednarodni dogodek L'Etape, na novo postavljamo še 
Majsko vinsko pot, Prešernov smenj pa širimo v festival Vsak dan Prešernovo. Zavod je 
soorganizator še vsaj pri desetih dogodkih, ki oživljajo mestno jedro, kot je npr. 12 urni tek, 
Pozdrav poletju, Festival športa, VN Kranja, Evropsko prvenstvo v odbojki, Svetovno prvenstvo 
v plezanju, Mednarodni festival likovne umetnosti, Kranj Fotofest, …     
 
Aktivnosti ZTKK na področju turizma 2021 in 2022 
 
Leto 2021: 



 

 

STATISTIKE 
- število izvedenih vodenj po mestu:  29 vodenj (544 udeležencev) 
- število izvedenih vodenj po rovih: 64 vodenj (694 udeležencev) 
- število vodenih ogledov po ostalih znamenitostih (rovi in Kranj, kanjon, zvonik): 20 vodenj 
(udeležencev 305) 
- število obiskov na zvoniku (od odprtja zvonika, 6. septembra 2021 do marca 2022): 1180 
obiskovalcev 
- število obiskovalcev TIC-a v letu 2021: 5.286 od tega 4.072 domačih in 1.214 tujih 
 
AKTIVNOSTI 
- v namen večje udeležbe izobraževalnih ustanov na vodenih ogledih smo prilagodili cenik 
vodenih ogledov. 
- ponudbo vodenih ogledov smo posredovali vsem izobraževalnim ustanovam po Sloveniji 
-  v ponudbo smo dodali nekaj novih turističnih produktov v centru mesta (zvonik sv. Kancijana, 
Cifra al' mož, Digitalni potep po rovih, zeleni kulinarični dogodek Kranjska dolga miza) 
- naredili smo dve novi publikaciji (Kranjsko na krožniku in Kranjsko na dlani)  
- turističnim agencijam po vsej Sloveniji smo distribuirali brošure in jim ponudili 20% popust 
na vse vodene oglede, če vključijo destinacijo Kranj v svoj program. 
- Vsem gostom namestitvenih kapacitet smo ob vsaj eni opravljeni nočitvi ponujali: brezplačno 
vodenje po Kranju, rovih ali kanjonu reke Kokre,  brezplačen obisk parka Brdo (v dogovoru z 
JGZ Brdo), možnost brezplačne uporabe sistema KR s Kolesom, 10% popust pri nakupu 
spominkov v Kranjski hiši, popust za obisk Kabineta Janeza Puharja ter popust za obisk Escape 
rooma Carniola. 
 
Leto 2022: 
AKTIVNOSTI: 
- pripravljamo avtomatiziran vstop v rove z ogledom Informativno-raziskovalnega centra s 
človeško ribico 
- vsako prvo soboto v mesecu ob 11. uri organiziramo brezplačno vodenje 
- z aprilom se bo v sklopu turistično informacijskega centra odprlo poštno pogodbeno 
prevzemno mesto 
- v pripravi imamo nov voden ogled Kranja s kolesom 
- vsem gostom namestitvenih kapacitet ob vsaj eni opravljeni nočitvi ponujamo brezplačno 
vodenje po Kranju, rovih ali kanjonu reke Kokre,  brezplačen obisk parka Brdo (v dogovoru z 
JGZ Brdo), možnost brezplačne uporabe sistema KR s Kolesom, 10% popust pri nakupu 
spominkov v Kranjski hiši, 20% popust na vodenje Digitalni potep po rovih; 20% popust na 
doživljajski ogled Cifra al' mož, popust za obisk Kabineta Janeza Puharja. 
- izdelava dodatne publikacije o Kranjski kulinariki  
- izvedba kulinaričnih produktov/dogodkov Kranjska dolga miza in na novo Teden Kranjske 
mize  
- ureditev Jenkove sobe v kulturno-namestitev 
- aktivnosti v okviru Zelene sheme 
- ureditev info točke na železniški postaji v sodobno atraktivno info točko 
- urediti dodatno ponudbo v rezervacijskem sistemu Halki 
- kandidatura za čebelam prijazno občino 
- nove informativne table na parkiriščih za avtodome 



 

 

- ureditev območja vhoda v rove v središču Kranja – ureditev vhoda, stopnišča in dvižne 
ploščadi za invalidne osebe, ureditev dodatnega javnega WC-ja, dodatna multi funkcionalni 
prostor, ploščad s tribunami / kino pod zvezdami / galerija na prostem, ureditev ploščadi na 
vhodu pred rovi ter dodatne digitalne vsebine 
 
Aktivnosti ZTKK na področju marketinga 2021  
Ekipa marketing skrbi v prvi vrsti za prepoznavnost destinacije in njene ponudbe. V ta namen 
preko različnih (brezplačnih in plačljivih) kanalov komunicira s končno javnostjo (domačini ter 
domači in tuji obiskovalci destinacije ter različni poslovni partnerji – novinarji, gospodarski in 
javni turistični sektor). 
Akcije, ki so pomembno pripomogle k prepoznavnosti destinacijske ponudbe v letu 2021 so: 
- oglaševanje destinacije na letališču Fraport; 
- dve močni in vseslovenski oglaševalski kampanji (poletje in zima), ki sta se odvijali tako preko 
digitalnih medijev kot tudi preko klasičnih, tiskanih medijev in zunanjega oglaševanja. Šlo je za 
povabilo v destinacijo, za oglaševanje turističnih bonov, posredno za promocijo namestitev v 
MOK, kulinarične ponudbe, turističnih produktov in dogodkov; 
- promocija destinacije preko digitalnih kanalov visitkranj (FB, IG, Yt in spletna stran). Poudarek 
na: mestna ponudba (turistični produkti, dogodki, gostinci, trgovine, namestitve), ponudba 
podeželja (turistični produkti/pohodništvo, kolesarjenje, dogodki, gostinci, namestitve), 
promocija kranjske kulinarike, osveščanje o trajnostnih politikah v občini ter aktivnosti v okviru 
zelene sheme, poslovne novice; 
- skrb za informativne in branding materiale (nove informativne table po mestu, razglednice, 
tiskovine/nova produktna brošura v slo, nem, ang in ita jeziku Kranjsko na dlani, mali turistični 
vodnik, namenjen namestitvam in njihovim gostom, oprema zvonika z info tablami, oprema 
Majdičevega loga z info tablami, jumbo plakat pred rovi in city light plakat pred Kranjsko hišo, 
kolebnica Potepinka, Zloženka Piškot za na pot, eko-kemični svinčnik); 
- promocija destinacije v tujini preko novinarjev in študijskih tur ter sodelovanja z vplivneži 
(lansko leto smo sodelovali z novinarji in vplivneži iz Madžarske, Avstrije, Belgije, Hrvaške in 
Italije) 
- skrb za foto in video materiale, s katerimi promoviramo destinacijo (izdelan film o Kranjski 
dolgi mizi z namenom promocije kranjske kulinarike + foto material, slikanje produkta Zvonik, 
slikanje zimskega Kranja, 2 videa za image promocijo destinacije, 2 videa v sodelovanju z ZZMS 
z namenom promocije zgodovinskih mest in kulinarike) 
- posebna skrb in promocija kranjske gastronomije v okviru projekta Evropska gastronomska 
regija 2021 
 
Aktivnosti ZTKK na področju marketinga 2022  
- destinacijska analitika 
- skrb za izvedbo, ponatis in distribucijo destinacijskih tiskovin in promo materialov 
- skrb za večjezičnost promocije (prevodi) 
- predstavitev destinacije na sejmih (letos že Alpe Adria v Ljubljani in Freizeit v Celovcu, v 
načrtu še sodelovanje na SIWu, Dnevih slovenskega turizma in na Conventi) 
- organizacija in izvedba študijskih tur za domačo strokovno javnost (namestitveniki, turistične 
agencije, turistični novinarji) ter za tujo strokovno javnost (v sodelovanju z ZZMS in STO) 
- skrb za foto in video vsebine 
- skrb za promocijo destinacije na digitalnih kanalih visitKranj ter na preko ostalih, klasičnih 
kanalih (do konca junija še lovimo porabo turističnih bonov) 



 

 

- promocija destinacije na letališču Fraport (v sodelovanju z JGZ Brdo) 
- skrb za brending materiale 
 
Vse zgoraj omenjene aktivnosti imajo pozitivne posredne ali neposredne učinke na poslovanje 
gostincev v mestnem jedru. Mogoče kakšen obiskovalec obišče tudi frizerja.  
 
V kolikor bi želeli še bolj podrobne informacije, sem vam seveda na voljo. 
 
Klemen Malovrh 


