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SPIRIT Javna agencija RS za spodbujanje podjetni"tva, inovativnosti, razvoja, investicij in 
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1. Strategiji na pot 
 

Spremembe so edina stalnica v $ivljenju. V !asu hitrega tempa $ivljenja, ko dogodki prehitevajo 
dogodke, ko se okoli"!ine spreminjajo iz dneva dan, iz tedna v teden, je priprava strate"kega 
dokumenta pravi izziv. Po devetih letih izvajanja obstoje!e strategije razvoja turizma v Mestni ob!ini 
Kranj je bilo potrebno pretehtati in na novo postaviti cilje. %as, ki ga pre$ivljamo, je druga!en od 
tistega pred devetimi leti, a strate"ki cilji so podobni. Turizem tudi danes za Mestno ob!ino Kranj 
predstavlja perspektivno gospodarsko dejavnost, ki "e ni izkoristila vseh razvojnih potencialov v 
kulturni dedi"!ini mesta in pode$elja. Na" glavni strate"ki cilj je pove!ati pomen turizma v ob!ini. 
Odgovore na vpra"anje, kako to dose!i, ponuja pri!ujo!i dokument, ki je nastal skozi "tevilne 
delavnice in razgovore z razli!nimi dele$niki na podro!ju turizma v ob!ini, ob vodenju in 
sodelovanju strokovnih oseb in in"titucij. 

Nova strategija turizma daje osnovo za nadaljnje delo zavodu za turizem, muzeju, mestni upravi ter 
ostalim podpornim javnim ustanovam. Hkrati je $iv dokument, ki ga bomo po potrebi spreminjali, 
!e bodo to terjale okoli"!ine. 

Po drugi strani strategija spodbuja podjetni"ko dejavnost v turizmu ter povezovanje ponudnikov in 
lokalnega okolja v privla!ne turisti!ne zgodbe, ki bodo v Kranj pritegnile ve! obiskovalcev in 
turistov.  Povezano delovanje za dosego skupnih ciljev pa nam daje mo!, da nam bo to uspelo. 
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2. Turizem kot razvojna prilo$nost 
 

2. 1 Zakaj turizem v Kranju? 

S turizmom v ob!ini se ukvarja 8 % subjektov in 3 % zaposlenih, ki ustvarijo 2 % vseh prihodkov in 
tako "e niso izkoristili potenciala za rast. Turizem kot panoga je namre! "e vedno ena najhitreje 
rasto!ih v svetu in Sloveniji. 

Napoved rasti prihodov turistov v Evropi 

Turizem v svetu prispeva okoli 5 % h globalnemu bruto dru$benemu proizvodu. Svetovna turisti!na 
organizacija (WTO) Evropi in Severni Ameriki do leta 2030 napoveduje 3,3 % rast prihodov tujih 
turistov.  

Pomen turizma v Sloveniji raste 

Po oceni WTTC1 je bil v Sloveniji v letu 2012 neposredni doprinos potovanj in turizma v BDP 3,5 %,  
skupni pa 12,8 %. Neposredno "tevilo zaposlitev v turizmu je bilo 31.500 (4,9 % vseh zaposlitev), 
skupno pa 105.500 oz. 13,1 % vseh zaposlitev.  

V strukturi potro"nje v 2012 prevladujejo potovanja zaradi pre$ivljanja prostega !asa v 86,3 %, z 62 
% prevladujejo doma!i turisti. 

Rast ekonomije do"ivetij 

Turist, kot ga poznamo danes, je bolj zahteven kot nekdaj. Dobra namestitev in hrana sta $e dolgo 
samoumevni, danes povpra"uje po do$ivetjih in ob!utjih. V turisti!ni ponudbi vse pomembnej"o 
vlogo dobivajo neotipljivi elementi, kot so zgodbe, podobe, vzdu"je, sre!anje z doma!ini, ipd. 
Prehod od otipljivega (grajena dedi"!ina, muzeji, obale, gore) k neotipljivemu dopolnjuje tudi 
premik od pasivnega k aktivnemu. Turist ni ve! le opazovalec, ampak aktivni ustvarjalec svojih 
zgodb. Povpra"evanje po kulturnem turizmu je v porastu in se postopoma razvija v ustvarjalnega, ki 
turista "e bolj vklju!i v ustvarjanje, u!enje, oku"anje, ipd. I"!ejo se zanimivi prostori in prizori"!a, 
raste pomen zgodb, medkulturnih povezav ter iskanje avtenti!nosti nekega prostora kot nasprotje 
globalnemu in nerazlikovalnemu. Spletna socialna omre$ja imajo pri promociji in odlo!anju za 
potovanje vse ve!ji pomen. 

Zanimanje za naravo in zdravo okolje 

Aktivno pre$ivljanje !asa v zdravem naravnem okolju, spro"!anje in nabiranje energije je prav tako 
osrednji motiv za potovanje. Porast povpra"evanja po zelenem turizmu ostaja trend.  

 

Kranj lahko z obnovljeno dedi"!ino Starega Kranja, razvojnimi potenciali mesta in pode$elja izkoristi ugodne 
trende in pove!a ekonomske u!inke turizma kot perspektivne gospodarske panoge. 

 

                                                                    
1 World Travel and Tourism Council – Travel and tourism impact, Slovenia 2013 
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3. Kje smo?  

3. 1 Ugotovitve analize stanja 

Analiza turisti!ne ponudbe v MO Kranj je bila izdelana novembra 2013 in se je osredoto!ila na 
turisti!no, kulturno in "portno infrastrukturo in programe ter u!inke turizma. Povzemamo klju!ne 
ugotovitve: 

Struktura in zmogljivost namestitev je ustrezna, manjka kamp 

MO Kranj v 17 namestitvenih objektih nudi 8892 le$i"!, od tega 68 % v hotelih vseh kategorij, 17 % v 
apartmajih in gosti"!ih ter 13 % v hostlih. 77 % le$i"! je na obmo!ju mesta. V zadnjih letih je zaznati 
dvig kakovosti le$i"!, ve!ina objektov je relativno novih ali prenovljenih. V ob!ini ni kampa in 
prostora za avtodome. 

$tevilo no!itev naglo raste, prevladujejo tuji turisti,  
dol"ina bivanja pa se kraj#a 

&tevilo turistov3 in no!itev v MOK v zadnjih treh letih raste. Med letoma 2013 in 2012 je Kranj 
zabele$il kar 56 % rast "tevila turistov in 59 % rast no!itev. S 30.713 turisti in 55.104 no!itvami v letu 
2013 Kranj predstavlja 5 % vseh turistov in 3 % vseh no!itev ustvarjenih na Gorenjskem. 88 % 
no!itev ustvarijo tuji gostje, med njimi je bilo v letu 2013 najve! Srbov (11,9 %), Nemcev (9,2 %), 
Poljakov (8,6 %), Korejcev (8,8 %), Hrvatov (5,2 %) in Italijanov (5,1 %). Kranj sicer privla!i tranzitnega, 
poslovnega ali »city break« turista. Opazno je vra!anje tranzitnih gostov. Dol$ina bivanja 1,8 dneva 
je podpovpre!na s trendom skraj"evanja. Povpre!na zasedenost stalnih namestitev na podlagi 
uradnih podatkov je nizka (19,5 %), kar je za okoli 6 % manj od Gorenjske. 

Lokalna identiteta v gastronomski ponudbi premalo izra"ena 

77 obratov na obmo!ju ob!ine ponuja hrano in sla"!ice. Med 21 kranjskimi tradicionalnimi 
gostilnami se po razli!nih ocenah in znakih kakovosti med prepoznane po posebni kakovosti 
pogosteje uvr"!ajo le "tirje ponudniki. Dve gostilni v ob!ini imata znamko Gostilna Slovenija, tri 
gostilne pa so bile uvr"!ene med top gostilne Slovenije v letu2013. 

Prenovljene ulice in trgi ter objekti kulturne dedi#!ine  
Starega Kranja kot gradniki turisti!nih atrakcij 

V MOK je evidentiranih preko 500 enot kulturne 
dedi"!ine tako v mestu kot na pode$elju. MOK je v 
zadnjih letih z vlo$kom ve! kot 15 milijonov ' lastnih in 
evropskih sredstev uspe"no prenovila trge in ulice ter 
najpomembnej"e objekte kulturne dedi"!ine v 
mestnem jedru: grad Khislstein z letnim gledali"!em, 
Layerjevo hi"o, sistem obrambnih stolpov in Rove pod 
Kranjem. Kot atrakcija se uveljavlja tudi sodoben 
objekt kranjske knji$nice. Z ureditvijo starega 
mestnega jedra so tako omogo!eni dobri pogoji za 
nadaljnji razvoj turizma. 

                                                                    
2 Podatek iz evidenc Zavoda za turizem Kranj, saj se podatki SURS med letom spreminjajo (v letu 2013 od 657 do 800) in so 
odvisni od posredovanja statisti!nih poro!ill namestitvenih objektov. Objekti do 10 le$i"! niso zajeti v mese!ne evidence 
SURS. 
3 Turist je po statisti!ni definiciji vsaka oseba, ki v kraju vsaj enkrat preno!i. V tem dokumentu zato pojem turista lo!imo od 
pojma obiskovalec. Pod pojmom obiskovalec razumemo osebo, ki kraj obi"!e iz razli!nega motiva kot enodnevni cilj. 

Otro"ki stolp Pungert;  foto: Luka Dakskobler 
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Sicer pestra ponudba #e ni ustrezno oblikovana v zgodbe in programe, 
obisk osrednjih prireditev v porastu 

Nekatere lokacije so $e razvile vsebine in postale prepoznavne kot samostojne atrakcije in tr$ni 
turisti!ni produkti (pr. Stari Kranj, Rovi pod Starim Kranjem, Hi"a Layer). Razvija se program 
otro"kega stolpa na Pungertu, a "e ni prilagojen tujim obiskovalcem. Mesto ima s svojo tiso!letno 
zgodovino nabor izjemnih zgodovinskih mejnikov in velikih osebnosti, a vendar nova stalna 
razstava Prelepa Gorenjska v Gradu Khislstein in ostale kakovostne muzejske zbirke niso oblikovane 
v privla!ne tr$ne zgodbe in ustrezno promovirane. 

Raznolika, a slabo artikulirana in koordinirana ponudba prireditev 

MOK z razpisi letno sofinancira prek 1000 razli!nih kulturnih dogodkov, 60 "portnih prireditev ter 
ve! kot 20 turisti!no-etnografskih prireditev. V Kranju deluje ve! dru"tev narodnostnih skupnosti. 
Nekatere prireditve zaradi edinstvene vsebine pridobivajo na pomenu in prepoznavnosti, npr. 
Pre"ernov smenj, Jazz festival, Kostanjev piknik, No! v Bitnjah, svetovni pokal v "portnem plezanju 
in druge. Posami!ni dogodki so premalo povezani v celovite tr$enjske ponudbe in zgodbe. 

Zelena okolica in pode"elje Kranja 

Ume"!enost mesta v izjemen ambient 
Stor$i!a, Save in Kokre ter neposredna 
bli$ina narave predstavljata privla!nost, ki jo 
"e posebej izpostavljajo tujci.  

V lanskem letu je MOK uredila dve tematski 
poti (Slap &um v Besnici in Pot pod 
Stor$i!em v Trsteniku) v skupni dol$ini 3 km, 
nedokon!ana je ureditev kanjona Kokre. 

Smiselno je tudi bolje izkoristiti premalo 
poznano ponudbo pode$elja (pr. povezovalne sprehajalne poti, park Brdo, opazovanje ptic na 
Mav!i"kem jezeru, ribolov v Kokri, okuse kranjskega pode$elja,...). 

Podjetni#ke iniciative v turizmu slabo razvite 

Razen ponudbe no!itvenih zmogljivosti in gostinskih storitev zasebna podjetni"ka iniciativa v 
turizmu ni razvita. Primanjkuje programov za posebne ciljne skupine in komplementarnih storitev, 
kot so prevozi, ponudbe paketov in inovativnih izletov ter vodenj po Kranju in okolici, zabava, 
lokalni izdelki, spominki, organizirana ponudba aktivnosti v naravi, ipd.  

Javna infrastruktura v mestu urejena z izjemo  
javnega prometa in povezovalnih tematskih poti 

S prenovo starega mestnega jedra je bila urejena osrednja turisti!na atrakcija Kranja. Glavni izziv 
ostaja izbolj"anje povezljivosti med razli!nimi oblikami javnega prevoza in razvoj sistema trajnostne 
mobilnosti tako v samem mestu kot povezave s pode$eljem, letali"!em Brnik, Bledom in drugimi 
destinacijami. V ob!ini je urejenih 26 km kolesarskih poti, vendar pa sistem kolesarskega omre$ja "e 
zdale! ni popoln in povezan. Pomanjkljiv je sistem ozna!evanja, manjkajo "e manj"e spremljajo!e 
infrastrukture (pr. javni toaletni prostori, parkiri"!e za avtodome, razgledi"!a,…). 

Napredek v promociji, vendar #e brez enotnega koncepta in podobe 

Zavod za turizem Kranj je osrednja institucija v ob!ini, ki se profesionalno ukvarja s promocijo in 
tr$enjem turisti!ne ponudbe mestne ob!ine – destinacijska management organizacija (DMO). MOK 
se povezuje v reginalno destinacijsko organizacijo Gorenjske in nacionalno turisti!no organizacijo. S 
ponudbo je stalno prisotna na dveh lokacijah TIC v mestu in na letali"!u na Brniku. Trenutno se 
Kranj predstavlja z razli!nimi slogani od Pre"ernovega mesta, mesta nakupov, odprtega mesta, 
visoke mode v starodavnem nakitu idr. in "e nima razvitega enotnega tr$enjskega koncepta. 

Mav!i"ko jezero  
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Velik potencial v ljudeh in lokaciji, premalo povezovanja v ob!ini in navzven  

Ob!ina ima 8 muzejev in atrakcij, 77 gostinskih obratov, 507 kulturnih vrednot, 1187 kulturnih 
dogodkov, preko 60 dru"tev na podro!ju kulture, 278 subjektov delujo!ih v turisti!ni dejavnosti, 
384 zaposlenih v gostinstvu in turizmu. To nedvomno izra$a visok potencial, vendar je med subjekti 
premalo povezovanja in sodelovanja. Po drugi strani ima Kranj strate"ko lokacijo v bli$ini letali"!a in 
prestolnice ter predstavlja odli!no izhodi"!e za raziskovanje Gorenjske in Slovenije, vendar je ta 
adut premalo izkori"!en. 

 

Kranj ima relativno dobro razvito ponudbo atrakcij in nekaj prepoznavnih produktov. Posami!ne produkte 
mora povezati v atraktivne programe in pakete z enotno krovno zgodbo, da lahko naprej izkoristi ugodni trend 

obiska in pove!a povpra"evanje po Kranju kot turisti!ni destinaciji. 
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3. 2 Kako uspe"no smo uresni!evali pretekle strategije? 

 

Strategija razvoja turizma MOK, 2005  

Dose"eni cilji gibanja turisti!nega prometa,  
neuresni!ene ambiciozne in podjetni#ke nalo"be 

Dosedanja Strategija razvoja turizma v Mestni ob!ini Kranj4 je turizem obravnavala "iroko in v tesni 
povezanosti z o$ivljanjem in nalo$bami v Stari Kranj. Z vizijo je bilo opredeljeno, da bo »Mestna 
ob"ina Kranj privla"na za bivanje in obiskovanje, ker bo prepoznavna s svojo tradicijo, ohranjeno  
krajino in #iroko paleto turisti"ne ponudbe«. 

Od zastavljenih 18 ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev je uresni!ena polovica. Dose$ena je bila 
na!rtovana rast no!itev (20 – 30 %) in prihodov turistov (20 – 25 %)5, posledi!no pa tudi prihodki iz 
naslova turisti!ne takse. Uspe"nost je posledica na!rtnej"e promocije in ve!je razpoznavnosti  
Kranja. V zadnjih petih letih je Kranj bele$il tudi mo!nej"i investicijski cikel v hotele, zaradi !esar se je 
pove!al obseg ponudbe le$i"!. 3 cilji so delno dose$eni, 6 ciljev pa zaradi spremenjenih trendov ali 
odvisnosti cilja od zunanjih dejavnikov ni realiziranih. 

S cilji je povezano tudi uresni!evanje na!rtovanih projektov. Ugotavljamo, da so bili projekti na 
podro!ju informiranja, promocije ter obnove in o$ivljanja objektov v starem mestnem jedru 
izvedeni, neuresni!enih pa je ostalo 9 preve! ambiciozno na!rtovanih projektov (pr. ve!namenska 
dvorana, vise!i most !ez Kokro, ledena dvorana,..) oz. projekti, ki so imeli povsem podjetni"ki zna!aj 
(npr. "port hotel, kamp, nakupovalni vlak). Nekatere nerealizirane nalo$be je smiselno povzeti v 
novo strategijo (pr. mestna tr$nica, kolesarske in druge tematske poti), ker so "e vedno aktualne. 

 

Strategija trajnostnega razvoja Mestne ob!ine Kranj 2009 -2023 

 Na polovici poti sledimo zastavljenim usmeritvam,  
na!rtovane ciljne vrednosti ponekod preve! optimisti!ne 

Turizem opredeljuje tudi veljavna krovna strategija razvoja MOK v okviru !etrte prednostne 
usmeritve Odprto mesto. Osrednja usmeritev krovne strategije je povezovanje kulture in turizma, 
Starega Kranja in zelenega pode$elja.  

S krovno strategijo trajnostnega razvoja MOK je do leta 2023 predvidenih 5 ciljev, od katerih je 
na!rtovano vmesno stanje leta 2013 dose$eno pri pove!anju "tevila obiskovalcev v Starem Kranju in 
pove!anju "tevila le$i"!. Rast  "tevila le$i"!, obsega obiska in zasedenosti namestitvenih zmogljivosti 
je s strategijo preve! optimisti!no na!rtovano (40.000 in 30 % zasedenost leta 2013), zato bo ciljne 
vrednosti  potrebno zni$ati. 

Znotraj prednostne usmeritve je do leta 2023 na podro!ju turizma in kulture na!rtovanih 28 
projektov, med njimi je 11 $e realiziranih, 5 jih je v izvajanju. Del projektov, ki so "e na!rtovani in so 
pomembni za uveljavitev turizma v Kranju, je smiselno povzetih v pri!ujo!i sektorski strategiji 
turizma (pr. Kompleks tr$nice, Stari Kranj – »nakupovalno sredi"!e«, povezovanje eko-etno 
ponudbe). MOK pripravlja novelacijo krovne strategije, zato bodo usmeritve strategije turizma 
smiselno povzete v krovni strategiji. 

 

                                                                    
4 sprejeta na 28. seji Sveta mestne ob!ine Kranj 28. 9. 2005 
5 leta 2008 se je spremenila metodologija SURS za spremljanje prihodov in preno!itev 
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Izku#nje za naprej 

Na osnovi analize dose$enih ciljev in uresni!evanja projektov iz pretekle turisti!ne strategije in 
krovne strategije trajnostnega razvoja MOK ugotavljamo naslednje zaklju!ke, ki lahko prispevajo k 
izbolj"anju na!rtovanja pri!ujo!e strategije turizma v MOK do leta 2020:  

- u!inki velikih nalo$b na gospodarski razvoj MOK so odvisni tudi od uspe"nosti tr$enja 
vsebin v prihajajo!em obdobju 

- na nacionalni in destinacijski ravni se potro"nje gostov ne spremlja, zato bo smiselno 
pristopiti k na!inu lokalnega merjenja potro"nje in tudi zadovoljstva gostov 

- na!rtovanje ambicioznih in v fazi na!rtovanja preve! nedore!enih projektov, "e zlasti tistih, 
ki so odvisni od zasebnih dele$nikov, se je izkazalo za neuresni!ljivo 

- upo"teva se usmeritev iz veljavne krovne strategije trajnostnega razvoja MOK, t.j. 
povezovanje kulture in turizma, Starega Kranja in zelenega pode$elja 

- "e vedno aktualne in neuresni!ene projekte iz obeh strategij se smiselno povzame v 
pri!ujo!i novi strategiji turizma. 

 

Strategija razvoja turizma v Mestni ob!ini Kranj 20206 

Dokument opredeljuje izhodi"!a, vizijo, poslanstvo, cilje ter postavlja koncept zgodb kot osnovo za 
razvoj, promocijo in tr$enje turisti!nih produktov Mestne ob!ine Kranj v naslednjih letih. Vzporedno 
strategija prina"a nabor ukrepov, ki so nujno potrebni za dojemanje Kranja kot turisti!ne 
destinacije, tako v o!eh doma!ega prebivalstva kot slovenske javnosti in "e zlasti turisti!nih 
organizacij. Del ukrepov je namenjen povezovanju turisti!nih in s turizmom povezanih dele$nikov, 
spodbujanju inovativnosti in motiviranju ob!anov za ustvarjanje podjetni"kih in zaposlitvenih 
prilo$nosti v turizmu. 

Obdobje veljavnosti dokumenta sovpada s programiranjem nove finan!ne perspektive Evropske 
unije 2014 – 2020.  

 

Strategijo turizma je smiselno osredoto!iti na odpravo aktualnih pomanjkljivosti, ki ovirajo preboj turizma v 
realnem obdobju, ukrepe in projekte pa na!rtovati v okviru obstoje!ih usmeritev ter znotraj pristojnosti MOK 

in njenih zavodov. 

 

                                                                    
6 V skladu s pogodbo bi dokument morali poimenovati Strategija razvoja turisti!ne ponudbe Kranja. Tak"no poimenovanje 
bi bilo z vidika potreb mestne ob!ine preozko, zato smo naziv dokumenta  spremenili v Strategijo razvoja turizma Mestne 
ob!ine Kranj. 
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4. Na"i izzivi 

4. 1 Analiza prednosti, slabosti, prilo$nosti in ovir 

prednosti slabosti 

- bogata kulturna dedi"!ina kot vsebina in prenovljeno 
mestno jedro s klju!nimi kulturnimi objekti za razvoj 
kulturne ponudbe in ponudbe za otroke  

- dostopnost: bli$ina mednarodnega letali"!a; med Ljubljano 
in Bledom, bli$ina avtoceste, $eleznice 

- uspe"ni produkti: Rovi, Layer, Pre"ernov smenj 

- razvita "portna infrastruktura: bazen, skakalnica 

- prenovljene namestitvene zmogljivosti in primerna 
struktura 

- izjemno pestra dru"tvena dejavnost v kulturi in "portu, "e 
posebej dogodki za otroke 

- zelo veliko razli!nih prireditev preko celega leta 

- profesionalna organiziranost v turizmu: Zavod za turizem 

- vzpostavljen sistem lokalnega vodenja, brezpla!no vodenje 

- narava in naravne vrednote 

- premalo sodelovanja javnih ustanov z zasebniki  

- javni promet in prometne povezave neprilagojene 
turistom, Kranj je s kolesom te$ko dostopen 

- nezadostna povezanost pode$elja in mesta 

- Stari Kranj "e ni za$ivel: pomanjkanje privla!ne trgovske 
in gastronomske ponudbe ter zabave, prazni lokali, 
visoke najemnine, neurejena tr$nica,.. 

- pomanjkljiva turisti!na signalizacija 

- nizka zasedenost no!itvenih zmogljivosti 

- neizrazita kulinari!na ponudba 

- dedi"!ina ni predstavljena skozi zgodbe in tr$no 
zanimive pakete, pomanjkanje inovativnosti 

- nekatere dobre prireditve niso oblikovane v tr$ne 
produkte in ustrezno promovirane, pomanjkljivo 
!asovno in lokalno usklajevanje prireditev 

- premajhna osredoto!enost na tuje turiste 

- ni destinacijske zgodbe in blagovne znamke 

- premajhno kori"!enje novih tehnologij v promociji 

prilo"nosti ovire 

- spreminjati miselnost in graditi partnerstva 

- odpiranje kompleksa Brdo povezati s hoteli in gostilnami 

- izkoristiti mednarodna "portna tekmovanja, mednarodne 
iniciative v kulturi ter multikulturnost Kranja 

- dopolnitev gorenjske ponudbe: povezovanje KR-LJ-Bled  

- turisti!no aktiviranje biserov narave in pode$elja, lokalnih 
posebnosti in vklju!itev lokalno pridelane hrane v kulinariko 

- izkoristiti $ivo dedi"!ino, obrt, umetnost in dizajn za 
zaposlovanje in podjetni"tvo ter o$ivljanje praznih objektov   

- razvoj posebne ponudbe: Stari Kranj – mesto za izbrane 
nakupe; poroke / reprezentan!ni dogodki; poslovni turizem; 
industrijska dedi"!ina, outdoor, gastronomska ponudba 

- razvoj programov in ponudbe v tujem jeziku (angle"!ina) 

- razvijati Kranj kot turisti!no mesto: vklju!evanje ob!anov, 
krepitev identitete in pozitivnega odnosa do turizma 

- ustvarjati spodbudno poslovno okolje za razvoj turizma  

- kakovostnej"e in agresivnej"e pozicioniranje ter promocija 
na spletu in socialnih omre$jih (Booking, Trip Advisor,...) 

- pozitivni trendi turisti!nega povpra"evanja 

- zmanj"evanje prora!unskih sredstev za promocijo in 
razvoj turizma 

- sprememba razvojnih prioritet mestne ob!ine  

- odvisnost turizma od politi!ne situacije in splo"ne 
percepcije Slovenije v svetu 

- slovenska nacionalna turisti!na organizacija se 
osredoto!a na klasi!ne turisti!ne kraje in produkte 

- inovativnej"i turisti!ni pristop konkuren!nih mest v 
Sloveniji 

- Kranj se ne prepoznava kot turisti!no mesto: industrijska 
tradicija, pomanjkanje lokalnega ponosa in poguma za 
spremembe ter ve!ji turisti!ni preboj 

- hitro spreminjanje turisti!nega trga in potovalnih navad 

- klimatske spremembe 
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4. 2 Klju!ni izzivi  

Iz analize SWOT izhajajo klju!ni izzivi v turizmu, ki jih mora Mestna ob!ina Kranj skupaj z dele$niki 
nasloviti v naslednjih letih: 

Bolje izkoristiti ekonomski potencial turizma in trendov  
– ve!ja izkori"!enost obstoje!ih objektov kulturne dedi"!ine,  

namestitvenih kapacitet in ustvarjanje prilo$nosti za nova delovna mesta 

Turizem je v prvi vrsti gospodarska panoga, ki med vsemi panogami ustvarja najve!je posredne 
u!inke na razvoj lokalnega okolja7. Rast turizma in potovanj v Sloveniji bo po napovedih dokaj 
visoka v primerjavi s splo"no gospodarsko rastjo. Turisti!ni trendi rasto!ega povpra"evanja turizma 
v mestih in kulturnega turizma predstavljajo eno ve!jih prilo$nosti za kranjski turizem. Potrebno jih 
je pametno izkoristiti in ekonomsko ovrednotiti v smislu pove!anja zasedenosti obstoje!ih 
namestitvenih zmogljivosti in pove!anja obiska novih atrakcij javne kulturne infrastrukture, ki jo je 
ob!ina v preteklih letih urejala za namene razvoja turizma. Osrednji izziv ostaja spodbujanje 
zasebne podjetni"ke pobude, da v rasto!em obisku in potencialih mesta in kranjskega pode$elja 
prepozna tudi turisti!ne poslovne prilo$nosti. 

Pove!ati prepoznavnost Kranja kot turisti!ne destinacije  
– Kranj postaviti na turisti!ni zemljevid 

Kranja "e ne prepoznamo kot pomembnej"e turisti!ne destinacije niti na Gorenjskem, "e manj v 
Sloveniji. V najve!ji meri ga obi"!ejo tranzitni in poslovni gostje ter bolj ali manj naklju!ni tuji turisti. 
Spodbudno je, da se po izku"njah ponudnikov tranzitni gostje vra!ajo in tu $elijo pre$iveti del !asa 
tudi za raziskovanje in do$ivljanje tega dela Slovenije. Zato je potrebno bolje izkoristiti samo 
lokacijo Kranja in ponudbo u!inkovito in uspe"no predstavljati. 

Tr$no komuniciranje postaja vse bolj kompleksno. Izziv Kranja je, da se ustrezno pozicionira, razvije 
krovno zgodbo in podobo, s katero bo uspe"no in u!inkovito deloval v piramidi ogla"evanja in 
komuniciranja na vseh ravneh (lokalno, kot del destinacije Gorenjska in na nacionalni ravni kot del 
top slovenskih zgodovinskih mest) ter pritegnil tujega turista. Kranj mora pove!ati prisotnost na 
spletu in socialnih omre$jih. 

Kakovostni razvoj  
– razvijamo ustvarjalna do$ivetja za obiskovalce  

Na produktni ravni je osnovi izziv, kako paleto obstoje!ih posami!nih ponudb povezati v inovativne 
in tr$no zanimive zgodbe in produkte ter jih nadgraditi, da bodo turistu in obiskovalcu nudili 
svojevrstno izvirno do$ivetje, ki ga ne more izkusiti nikjer drugje. Inovativnost, osebni pristop in 
razlikovalnost so klju!nega pomena. Rovi pod Kranjem so primer tak"nega produkta, ki pa se nahaja 
$e v svoji zreli fazi. Kranj potrebuje "e nekaj top proizvodov do$ivetij in atrakcij, ki bodo pomagali 
krepiti prepoznavnost, ustvarjati obisk in potro"njo. Gradijo se lahko na povezovanju kulture, 
narave, dedi"!ine in ustvarjalnosti. Pri tem se je potrebno bolj osredoto!iti na tuje turiste. 

Turizem se ti!e vseh  
– u!inkovito sodelovanje in povezovanje 

Ve!ji premiki v turizmu bodo mogo!i le z usklajenim in sinergi!nim delovanjem vseh dele$nikov ter 
gospodarnim ravnanjem s finan!nimi viri. Pretok informacij in ustvarjanje pravih partnerstev med 
javnimi, zasebnimi in tudi nevladnimi subjekti je predpogoj za razvoj in udejanjanje celovitih 

                                                                    
7 Za Slovenijo je bil izra!unan proizovdni multiplikator turizmu na u!inke v dobaviteljski verigi in zaposlene v vi"ini 1,75, 
multiplikator dodane vrednosti pa v vi"ini 2,01. Ekonomski pomen turizma v Sloveniji, Jasna Radi(, Ministrstvo za 
gospodarstvo, 15. 2. 2008 
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produktov. Izgradnja in uspe"no upravljanje partnerstva je kriti!ni dejavnik, ki lahko Kranj kot 
destinacijo umesti pred druga konkuren!na slovenska mesta. Turizem zahteva "e ve!, kot 
pomembnega ga morajo prepoznati, sprejeti in $eleti tudi prebivalci. Doma!ini so namre! tisti, ki 
ustvarjajo vzdu"je in predstavljajo neotipljivo vez, ki pritegne obiskovalce. Kraj, v katerem se dobro 
po!utijo doma!ini, je zanimiv tudi za turista. 

 

Kranj je ustvaril kakovostno ponudbeno bazo namestitev in atrakcij, najve!ji izzivi prihajajo!ega obdobja pa so 
na strani ustvarjanja povpra"evanja: tr$enjskega pozicioniranja Kranja, ustvarjanja prodajljivih do$ivetij in 

u!inkovitega notranjega partnerskega organiziranja destinacije. 
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5. Na"a pot 

5. 1 Na!ela in pristopi 

Pri pripravi strategije smo temeljili na naslednjih na!elih in pristopih: 

Na!ela 

- transparentnost in participativnost - aktivno sodelovanje dele$nikov pri razvoju 
strategije 

- celovita obravnava – poskrbeti za razvoj turizma tako v mestu kot na pode$elju, pri !emer 
izkoristimo mesto in kulturo kot izhodi"!e za povezovanje in tr$enje celotnega obmo!ja 

- realnost izvedbe – osredoto!anje na klju!ne potenciale s prepoznanimi nosilci in skladno 
z razpolo$ljivimi viri 

- partnerstvo in sodelovanje – turista ne zanimajo ob!inske meje, zato se interesno 
povezujemo v ob!ini, regiji in "ir"e, da !imbolj ovrednotimo vse razpolo$ljive potenciale 

- trajnostni razvoj turizma – pri razvoju upo"tevamo ekonomske, okoljske in dru$bene 
razse$nosti, turizem je dejavnost, ki pove!uje kakovost $ivljenja in blaginjo ob!anov. 

Pristopi 

- izkoristimo, kar "e imamo – gradimo na aktiviranju obstoje!e javne infrastrukture, v 
katero je ob!ina vlagala v preteklih letih, jo vsebinsko nadgrajujemo in povezujemo 

- gradimo na konceptu oblikovanja in pripovedovanja zgodb (ang. storytelling – 
zgodbarjenje), ki v svetu postaja eno najbolj uporabljenih in prepoznavnih orodij za tr$enje 
v turizmu in za destinacijo lahko pomeni konkuren!no prednost. Dobro razmerje med ceno 
in kakovostjo ni ve" odlo"ujo"i faktor ali prednost. Turisti $elijo produkte, ki zagotavljajo 
edinstveno izku#njo, produkte, ki zadovoljujejo sanje in razburkajo "ustva. Sodobni turist ne 
kupuje po"itni#kega paketa, ogledov in izletov, temve" kupuje do$ivetja. !imbolj pristno bo to 
do$ivetje in bolj ko se bo turista dotaknilo na "ustveni in izkustveni ravni, toliko ve"ji vtis bo 
destinacija, ponudba, produkt, dr$ava pustila nanj.8 Koncept je skladen z nacionalnim 
pristopom; piramida zgodb v slovenskem turizmu je v razvoju tudi za Slovenijo kot celoto 
ter za posamezne destinacijske in regijske zgodbe. 

Predlagana slovenska krovna zgodba izhaja iz slogana »I feel« in bo sporo!ala, 
da je »Slovenija nekaj posebnega, ker s svojo razli"nostjo zbuja ob"utke naklonjenosti 
– ljubezni, ki pa je v Sloveniji druga"na: i) (zim)zelena, ve"na, neminljiva; ii) aktivna, 
zanjo se potrudi#, ne "aka# nanjo in iii) zdrava – ljubezen je sama po sebi zdrava«. 

Gorenjska nadaljuje gradnjo svoje krovne zgodbe in blagovne znamke Slovenske 
Alpe, ki jo sestavljajo gore, Triglav, nacionalni park in #tevilni junaki in pravljice 
povezane z njimi. 

- razvijamo ustvarjalni turizem – v mno$ici zgodovinskih mest se mora Kranj razlikovati od 
drugih, !e $eli pritegniti pozornost. Zato s to strategijo gradimo Kranj kot kakovostno in 
inovativno destinacijo, ki povezuje turizem in kulturo v ustvarjalni turizem.  Od klasi!nega 
»ogledovanja« moramo priti k »soustvarjanju«. Obiskovalcu $elimo ponuditi mo$nost 

                                                                    
8 Zgodbe v slovenskem turizmu, Identifikacija in razvoj zgodb za potrebe oblikovanja in tr$enja turisti!nih produktov in 
destinacij, zaklju!no poro!ilo, Agencija SPIRIT, Slovenska turisti!na organizacija, november 2013. 
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sodelovanja in soustvarjanja svojega do$ivetja Kranja, ki pa ni umetno ustvarjeno, temve! 
temelji na »nas kakr"ni smo«, na na"i edinstvenosti, lastni identiteti in avtenti!nosti. 

- gradimo na klju!nih prednostih – bolje izkori"!amo prednost strate"ke lokacije Kranja za 
raziskovanje destinacije Gorenjska in Slovenije. Obstoje!e top produkte (npr. Rovi, 
Pre"ernov smenj) nadgrajujemo, potenciale kulturne dedi"!ine mesta in pode$elja, 
infrastrukture starega mestnega jedra in "portnih objektov pa razvijamo v nove do$ivljajske 
turisti!ne produkte podprte z zgodbami za razli!ne ciljne skupine. 

- odpravljamo klju!ne slabosti – izbolj"ujemo sodelovanje med posameznimi akterji ter 
povezujemo mesto in pode$elje tako vsebinsko kot fizi!no. Turistom je potrebno 
omogo!iti bolj"o dostopnost do mestnega jedra ter razviti trajnostne oblike mobilnosti 
med mestom in pode$eljem. 

- razvijamo prilo"nosti – izkori"!amo pozitivne turisti!ne trende ter se z razvojem ni"nih 
produktov do$ivetij bolj kot doslej osredoto!amo na tuje obiskovalce in turiste, bolje 
izkori"!amo spletna orodja v promociji in tr$enju. 

 

5. 2 Piramida zgodb Kranja 

5. 2. 1 Zgodbarjenje 
S to strategijo uvajamo pomemben premik od nalo$b k vsebinam oziroma od ustvarjanja turisti!ne 
ponudbe k spodbujanju povpra"evanja. Zaradi navedenega smo v okviru priprave strategije za 
potrebe oblikovanja in tr$enja destinacije in njenih turisti!nih produktov izdelali vsebinski koncept 
zgodb. Osrednji cilj tega pristopa je, da Kranj svojo turisti!no ponudbo komunicira skozi privla!no 
in edinstveno zgodbo (oziroma ve! zgodb). Namen zgodbe je, da turista navdu"i, !ustveno pritegne 
in motivira k obisku. Skozi zgodbe turist spoznava atrakcije in znamenitosti na bolj zanimiv na!in, ki 
si ga tudi la$je zapomni.  

 

Kaj odlikuje dobro zgodbo? 

* specifi!nost in edinstvenost – zgodba Kranja se ne more ponoviti nikjer drugje, je avtenti!na 

* realnost – zgodba temelji na nekih realnih dejstvih, ki so dokazljiva, preverljiva 

* ume#!enost v prostor in !as – vemo, kdaj se je zgodila in lahko jo ustrezno umestimo v dana"nji !as 

* lahko jo do"ivimo – vidimo, otipamo, preskusimo, sli"imo, do$ivimo v vsakem trenutku, ko mesto obi"!emo 
   (je stalno prisotna) 

* je vizualizirana in zapisana – lahko jo preberemo, vidimo na sliki, v gradivih destinacije 

* !ustvena komponenta – zgodba navdu"uje, pritegne, zbudi !ustva 

* lahko jo kupimo – spominek, produkt, paket 

* vplete turista – turist je lahko eden izmed likov, lahko se z likom poistoveti, !uti potrebno po deljenju 
   zgodbe 

* ima svoj lik – ki pripoveduje zgodbo; ni nujno !lovek 

* zgodbo poznajo doma!ini, jo pripovedujejo, delijo in $ivijo z njo. 
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Zgodbe imajo tudi svojo arhitekturo. Na vrhu je krovna zgodba, ki naj izra$a identiteto in 
posebnosti destinacije Kranj in predstavlja izhodi"!e za oblikovanje destinacijske blagovne znamke, 
komuniciranje, tr$enje in promocijo Kranja kot turisti!ne destinacije. Na srednji ravni krovno zgodbo 
podpirajo osrednje destinacijske teme/zgodbe, ki bolj dolo!ajo destinacijo in hkrati pomenijo 
njene osrednje produkte. Krovna zgodba in osrednje teme so glavni elementi, s katerimi se bo 
potencialni turist sre!al "e pred samim prihodom v destinacijo in bodo nosilni stebri promocije. Za 
njihov razvoj je odgovoren Zavod za turizem Kranj. 

Na najni$ji ravni pa se razvijajo mikro zgodbe, ki so zgodbe posameznih ponudnikov in njihovih 
produktov, ki jih v veliki meri turist spozna in raziskuje, ko je $e v destinaciji. Za njihov razvoj so 
odgovorni sami ponudniki (podjetja, dru"tva, muzeji in druge organizacije). 

 

5. 2. 2 Arheolo"ka in zgodovinska izhodi"!a za krovno zgodbo Kranja 

 

Za!etki v prazgodovini 

Naravna zavarovanost konglomeratnega pomola na soto!ju Kokre in Save je od nekdaj 
predstavljala geografsko danost, ki je v tiso!letjih pogojevala razcvet in usihanje naselbin na tem 
mestu. Varnost skrajnega rta skalnega pomola nad soto!jem Save in Kokre je sredi 5. tiso!letja pr. Kr. 
prvo prepoznalo neznano ljudstvo, nosilec ene od kultur mlaj"e kamene dobe. Ti prvi poljedelci in 
prvi lon!arji pri nas so takrat naseljevali celoten prostor dana"nje osrednje Slovenije oz. pore!ja 
Save. 

V obdobju nastopajo!e stare $elezne dobe (10. stol. pr. Kr.) je naselbina novega prebivalstva 
obsegla celoten prostor kasnej"ega srednjeve"kega mesta in se celo raz"irila po njegovem 
zahodnem vzno$ju do levega brega Save. 

Vstop v zgodovino 

Po zaklju!ku voja"kih operacij cesarja Avgusta v letih 35 - 33 pr. Kr. in po priklju!itvi kraljestva Norik 
je Kranj postal neke vrste trgovska postaja na poti iz Emone proti Noriku. Postavljeno je bilo prvo 
obzidje, uvo$ena rimska keramika se pojavlja skupaj z doma!o, keltsko. Kratek razcvet rimske 
trgovske postojanke v anti!nem Karniju se je kon!al, ko so Rimljani dokon!no preuredili zasedeno 
pokrajino, t.i. 10. regijo Italije. V tej delitvi vlog Karnij ni bil konkuren!en – zaradi naravne 
zavarovanosti te$ko dostopen in oddaljen od najbolj plodne zemlje je za dve stoletji povsem 
usahnil. 

Zlata doba  

Naravna zavarovanost je postala zopet prednost naselbin in Karnij je v 4. stoletju zopet o$ivel. 
Ogro$enost prebivalstva se je "e stopnjevala, ko so se dr$avljanskim vojnam pridru$ili "e ponovni 
vpadi germanskih plemen, zlasti pa veliki vdor Gotov preko Donave leta 378, s katerim se neuradno 
za!ne obdobje preseljevanja ljudstev.  

V 6. stoletju je bila na lokaciji dana"nje $upnijske cerkve sv. Kancijana zgrajena velika 
zgodnjekr"!anska cerkev s prizidano osmerokotno krstilnico z apsido. V naselju je delovala tudi 
steklarska delavnica. V ta !as sodi prva omemba imena naselja – Carnium. S pomo!jo bogatih 
grobnih najdb, predvsem pa z na!inom njihovega no"enja, lahko med prebivalci Karnija v 6. stol. 
identificiramo romanizirano doma!e prebivalstvo, Bizantince, Vzhodne Gote, njihove zaveznike 
Alamane, Franke in Langobarde. V Karniju 6. stoletja gre za pravo me"anico najpomembnej"ih 
evropskih ljudstev, v katero so po umiku Langobardov v Italijo (leta 568) konec 6. stol. vpadli "e 
Avari in Slovani. 
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Upravno, cerkveno in gospodarsko sredi#!e Karniole 

Ka$e, da je Karnij predstavljal neke vrste staroselsko enklavo sredi slovanskega sveta, o kakr"nih 
pi"ejo so!asni pisni viri. Od konca 8. oz. za!etka 9. stol. dalje pa je okrog $upnijske cerkve za!elo 
nastajati ogromno staroslovansko grobi"!e, segajo!e od za!etka Cankarjeve ulice do mestne hi"e. 
Kranj je torej obdr$al vlogo cerkvenega sredi"!a, kar dokazuje o!itna koncentracija grobov in odnos 
do grobi"! v okolici. Verjetno lahko govorimo o nastajajo!em prafarnem sredi"!u, in to $e pred 
mad$arskimi vpadi v prvi polovici 10. stoletja. Z vso upravi!enostjo domnevamo, da je bil takratni 
Kranj ne le sredi"!e plemena Karniolcev, $ive!ih v zgornjem Posavju (ki jih leta 820 omenjajo 
frankovski anali), pa! pa tudi upravna, cerkvena in gospodarska prestolnica pokrajine Karniole – 
domovine Slovanov, kot jo omenja Pavel Diakon konec 8. stol. in ki je predstavljala zametek 
srednjeve"ke Kranjske. 

Kranj kot sejemsko mesto 

De$elni knez je leta 1493 pomladanskemu Markovemu in jesenskemu Tilnovemu sejmu podelil 
posebne svobo"!ine, !eprav sta delovala $e precej pred tem. Trajala sta dva tedna, njun za!etek pa 
so slovesno naznanili zvonovi. Sredi 17. stoletja je Kranj dobil "e tretji sejem – Martinov sejem v 
novembru, namenjen zlasti trgovini z $ivino. Ta sejem je bil povezan s pro"!enjem (praznovanje 
godu zavetnika cerkve) pri kapucinski cerkvi (danes hotel Creina). Kranjski sejmi so bili znani dale! 
naokrog in so u$ivali velik ugled. Bistvena posebnost Kranja v 19. stoletju je bil njegov tedenski 
sejem za $ito, ki je bil najve!ji na Kranjskem in tudi na obmo!ju Notranje Avstrije. Mnogi trgovci so 
tu imeli skladi"!a za svoje pridelke. Od leta 1839 je imelo mesto pet rednih letnih sejmov: 25. aprila, 
1. avgusta, 21. septembra, 28. oktobra in 11. novembra. Prodaja na drobno je bila ve!ja kot na 
ljubljanskih sejmih. Leta 1909 so letne sejme prelo$ili na prvi ponedeljek v maju, septembru, 
oktobru, novembru in decembru. Tedenski $ivinski sejmi so se nadaljevali ob ponedeljkih na 
sejmi"!u nad levim bregom Save tudi v obdobju med svetovnima vojnama. 

%e povzamemo... 

Staro mesto Kranj, v starej"ih omembah tudi Carnium, Creina, Chreina, Krainburg, je zgodovinsko 
mesto na konglomeratnem pomolu med Savo in Kokro. Enega od svojih vrhuncev je do$ivelo po 
preseljevanju ljudstev in poselitvi Slovencev v 7. stoletju, ko sta bila osnovana strate"ko pomembna 
utrdba in z njo povezano naselje, kar izpri!uje najve!je staroslovensko grobi"!e, ki je bilo odkrito v 
Sloveniji. Ob izgubi samostojnosti konec 9. oz. na za!etku 10. stoletja postane utrdba na obmo!ju 
sedanjega Kranja sede$ tako imenovane Kranjske krajine, ki se je pozneje razvila v Vojvodino 
Kranjsko, sede$ pa se je prenesel v Ljubljano. Kot pomembno trgovsko sredi"!e je naselje v 13. 
stoletju dobilo mestne pravice ter s tem povezane "tevilne svobo"!ine in ugodnosti za nadaljnji 
razvoj na podro!ju trgovine in prometa s kmetijskimi proizvodi ter razvojem $elezarstva. Do sredine 
19. stoletja je bil Kranj trgovsko-sejemsko in obrtno mesto, s pojavom manufaktur in ob koncu 19. 

stoletja tudi industrije, pa je postajalo vedno bolj industrijsko mesto.9 

Zgodbe Kranja tako lahko snujemo na povezovanju histori!nih in sodobnih identitet mesta, pomembnih 
zgodovinskih in areholo"kih obdobij Kranja. Mesto ima 6000 letno zgodovino z obdobji razcveta in upada.  

Na konglomeratnem pomolu nad soto!jem Kokre in Save so se skozi zgodovino sre!evali razli!ni narodi 
(staroselci, Germani, Franki, Slovani,..). Kranj je bilo sredi"!e slovanske Karniole, tu so bili za!etki de$ele 

Kranjske, je sredi"!e trgovske in sejemske dejavnosti, sredi"!e proizvodnje, mesto ustvarjalnosti velikih imen. 

Med zna!ilnimi obdobji izpostavljamo:  

6. – 12. stoletje (zlata doba Kranja), 19. – 20. stoletje (Pre"eren, Layer, Puhar, Bleiweis, Zois, sejmi),  
20. – 21. stoletje (obdobje manufaktur in industrializacije). 

                                                                    
9 Kranj, odprto mesto Evropi, turisti!ni prospekt, 2007. 
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5. 2. 3 Zasnova zgodb Kranja  

 

Tema krovne zgodbe je SREDI$%NOST IN KRANJ KOT MESTO ZA SRE%ANJE 

Kot osrednja povezovalna tema razli!nih obdobij in identitet Kranja sta bili prepoznani njegova 
sredi"!nost (Karnij, prestolnica Karniole, cerkveno sredi"!e, prestolnica de$ele Kranjske) in mesto 
sre!anja (razli!nih narodov skozi zgodovino, sejemsko mesto in tudi mesto, kjer se sre!ata dve reki). 
Izpeljanka iz besede sre!anje je tudi sre!a, ki krovni zgodbi doda !ustveni naboj in se posredno 
povezuje s krovno »ljubezensko zgodbo Slovenije«. 

POGLEDI, LJUDJE IN NARAVA so nosilne teme destinacijskih zgodb, 
ki podpirajo njene osrednje produkte 

Zakaj POGLEDI? Kranj pogosto pritegne obiskovalca zaradi atraktivne podobe starega mestnega 
jedra v objemu gora (povezava na krovno regijsko zgodbo “Slovenske Alpe”). Privla!ne vedute, 
arhitektura mesta, stavbna dedi"!ina mesta in pode$elja, spomeniki, mostovi, ipd. predstavljajo 
vidno, otipljivo plat zgodbe. 

Zakaj LJUDJE? Na obmo!ju Kranja so se skozi zgodovino naseljevali, gradili in ustvarjali razli!ni 
narodi. #ivahno sejemsko sredi"!e je postalo mesto velikih in malih imen. Kranj ponuja zanimive 
zgodbe umetnikov, izumiteljev in podjetnikov. Kranj je mesto, kjer se trguje, dru$i, tekmuje, zabava 
in dobro je. To predstavlja !ustvene, prete$no neotipljive elemente zgodbe. 

Zakaj NARAVA? Mesto Kranj je obdano z naravo in lahko ponuja aktivni oddih in sprostitev v naravi 
v objemu Alp, rek in jezer. Hkrati je narava povezovalni element s pode$eljem, ki nudi svojstven 
ambient, je vir lokalne hrane in pristnih do$ivetij in ustvarja komplementarno ponudbo mestu. 

 

Slika 1: Piramida zgodb Kranja10 

                                                                    
10 V piramidi navedeni kraji, prireditve, objekti in imena predstavljajo zgolj primere mo$nih zgodb na razli!nih ravneh in 
njihovega povezovanja v krovno zgodbo. 
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Piramida predstavlja osnovni vsebinski koncept in poudarke za razvoj krovne zgodbe, ki jo je potrebno v 
izvedbeni fazi ubesediti in udejaniti. Zgodbo mora nekdo pripovedovati - mo$ni lik je "krat Kran!ek, ki je $e 

uveljavljen v kranjskem turizmu.  

Prav tako je potrebno izdelati smernice za razvoj turisti!nih produktov na ravni mikro produktov. 

 

Kulinari!na piramida Kranja 

Prese!na tema pri razvoju do$ivljajskih turisti!nih produktov je gastronomija. Mestna ob!ina Kranj 
tako kot ve!ina slovenskih ob!in "e nima svoje gastronomske strategije. Nastavki za njo so v 
Strategiji gastronomije Gorenjske (junij 2013) in v Strategiji gastronomije Slovenije (2006). Strategija 
zajema vsa vpra"anja in pogoje za gastronomsko razpoznavnost Kranja (in okolice), njen temeljni 
pogoj pa je kulinari!na piramida. V Strategiji gastronomije Gorenjske so za Kranj $e izbrane 
naslednje zna!ilne jedi: prata ali budl, Arvajeva kranjska klobasa, kranjski "trukelj11, orehovi "truklji 
na sap (na sopari). Za uspe"no promoviranje kranjske kulinarike in dopolnitev strategije bi 
potrebovali "e: 

- zna!ilno jed(i), ki bi bila vezana na motiv krovne zgodbe  

- zna!ilno jed, povezano s Pre"ernom (npr. kaj je pogosto najraje naro!il v neki kranjski gostilni) 

- zna!ilne jedi, povezane s klju!nimi osebnostmi Kranja (Zois, Layer, Bleiweis, Puhar) 

- pregled zna!ilnih mestnih jedi starega Kranja (pri razli!nih dru$benih skupinah)  

- nabor nekaterih jedi oz. $ivil, zna!ilnih za t.i. zlato obdobje Kranja med 6. in 12. stoletjem. 

 
Slika 5: Kulinari!na piramida Kranja 

Kulinari!no piramido sestavljajo trije temeljni segmenti in sicer njeno podno$je, sredina in konica: 

- v podno"ju piramide je vedno odprt seznam jedi in pija! iz vseh obdobij zgodovinskega 
razvoja in pri razli!nih dru$benih skupinah. To je kulinari!na »banka« Kranja, 

                                                                    
11 Opomba prof. dr. Janez Bogataj: recept z geografsko oznako $e v kuharski knjigi Magdalene Pleiweis, l. 1868. Nujna za"!ita 
na slovenski in EU ravni; predvsem pa jed zagotoviti v ponudbi v Kranju. 
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- v sredini piramide sledijo jedi, ki so povezane s klju!nimi zgodbami Kranja: NARAVA-kranjska 
piknik ko"ara z ve! jedmi/$ivili), LJUDJE IN POGLEDI: zna!ilna sejemska jed/jedi, orehovi "truklji 
na sap, prata ali budl, jedi iz obdobja 6. – 12. stoletja, jedi zna!ilne za industrijsko delavsto. Jedi 
za velika imena: Pre"eren, Zois, Layer, Bleiweis, Puhar je potrebno "e raziskati in jih vnesti v 
piramido, 

- v konici kulinari!ne piramide Kranja sta:  Arvajeva kranjska klobasa, Kranjski #trukelj. 
Izbrani jedi se dosledno pojavljata v vseh promocijskih in drugih gradivih Kranja. Predvsem ju je 
potrebno zagotoviti v gostinski ponudbi (od gostiln in restavracij do uli!ne prehrane,..)  

 

5. 3 Ciljne skupine 

Glede na prepoznane prednosti in prilo$nosti ter dosedanjo strukturo obiskovalcev se turisti!na 
destinacija Kranj v prihodnje osredoto!a na naslednje primarne in sekundarne ciljne skupine: 

 

Primarne ciljne skupine 

- Tuji in doma!i obiskovalci, ki i"!ejo do$ivetja mesta (nekajurni do celodnevni obisk mesta 
iz razli!nega motiva: odkrivanje dedi"!ine mesta, kulinarike, udele$ba na dogodku,...).  

Ciljamo prete$no na tuje goste, ki bivajo v drugih krajih Gorenjske ali v Ljubljani in si za enodnevni 
izlet, zabavo ali udele$bo na dogodku izberejo ogled Kranja kot regijskega sredi"!a. Gostje, ki bivajo 
na Gorenjskem, so prete$no ljubitelji aktivnega oddiha v naravi, zato si mesta izberejo za cilj v 
slabem vremenu. 

- Tuji turisti, ki $elijo iz sredi"!ne to!ke ve! dni odkrivati Gorenjsko in Slovenijo (namestitev 
za vsaj eno ali ve! no!i). 

Gre za prete$no tuje goste, ki si obi!ajno v nekaj dneh $elijo ogledati Slovenijo ter i"!ejo namestitev 
blizu prometnic, a hkrati izven najve!jih turisti!nih in urbanih centrov. Rezervacije opravijo prete$no 
prek spletnih rezervacijskih sistemov. 

- Dru"ine z majhnimi otroki (nekajurni do celodnevni obisk atrakcije ali dogodka 
namenjenega otrokom) 

V Sloveniji primanjkuje specializirane ponudbe za dru$ine z otroki, zato je glede na obseg tovrstnih 
programov v Kranju smiselno dolo!ene produkte usmeriti v to ciljno skupino, tako doma!ih kot tudi 
tujih obiskovalcev. Gre za dru$ine iz obeh predhodnih primarnih skupin. 

 

Sekundarne ciljne skupine (skupine s posebnim interesom) 

- Poslovni gostje, katerih cilj je udele$ba na poslovnem oz. konferen!nem dogodku, 
sre!anje s poslovnim partnerjem v bli$ini letali"!a ali obisk poslovnih partnerjev v mestu 
oziroma v regiji 

- Udele"enci (nastopajo!i, spremljevalci, obiskovalci) ve!dnevnih velikih kulturnih in 
"portnih dogodkov, ki se odvijajo v Kranju, Ljubljani ali regiji 

- $olske skupine, ki Kranj obi"!ejo zaradi izkustvene izvedbe "olskih programov, "e zlasti 
kulturne vzgoje. 
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5. 4 Poslanstvo, vizija in strate"ki cilji 

 

Poslanstvo – !emu turizem v Kranju? 

Mestna ob!ina Kranj prepoznava turizem kot perspektivno gospodarsko dejavnost, ki pa "e ni 
izkoristila vseh potencialov, ki jih nudijo lokacija in kulturna dedi"!ina mesta, neizkori"!ene 
zmogljivosti turisti!nih dele$nikov, znanje in kadri javnih institucij, mno$ica kulturnih in "portnih 
dogodkov ter neodkrito pode$elje. Spodbujanje turizma razumemo kot dejavnik, ki na dolgi rok 
lahko pomembno prispeva k prestrukturiranju gospodarstva in podobe mesta. 

Poslanstvo MOK 

je navdu"iti Kranj!anke in Kranj!ane za izkori"!anje poslovnih 
in zaposlitvenih prilo$nosti v turizmu ter partnersko 
sodelovanje pri oblikovanju tr$no zanimivih zgodb, ki bodo 
zaradi edinstvenosti, pristnosti in kakovosti v Kranj pritegnile 
ve! (tujih) turistov, pove!ale njihovo potro"njo in s tem "irile 
koristi od turizma v lokalnem okolju. 

 

Razvojna in tr"enjska vizija turisti!ne destinacije Kranj 2020 

Mestna ob!ina Kranj se razvija kot trajnostno, napredno in odprto sredi"!e Gorenjske, zato krovni 
ob!inski viziji sledi tudi razvojna in tr$enjska vizija Kranja kot turisti!ne destinacije. 

 

 

 

Kranj 2020 

je mesto 
sre"anj. 

! Kranj 2020 je v Sloveniji prepoznavna turisti!na 
destinacija in obvezen enodnevni cilj za tuje turiste, 
ki bivajo na Gorenjskem in eno od petih najbolj 
obiskanih turisti!no – zgodovinskih mest Slovenije. 

! Kranj 2020 obiskovalce navdu"uje z izjemnimi 
podobami in ambienti mesta, s kakovostnimi dogodki 
!ez vse leto, pristnimi sre!anji z doma!ini, velikimi 
imeni preteklosti ter s podo$ivljanjem zgodovine zlate 
dobe Kranja. 

! Zaradi svoje sredi"!ne lokacije je Kranj z okolico 
idealen prostor za spoznavanje Slovenije, poslovna 
sre!anja in izbrane dogodke. 

! V Kranju se obiskovalci po!utijo doma!e in varno, saj 
mesto na vsakem koraku ponuja svojevrstne poglede, 
okuse in do$ivetja, ki osre!ujejo. 
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Strate#ki cilji  

 

1. Pove!ati pomen turizma kot perspektivne gospodarske panoge v MO Kranj. 

Turizem v MOK je dolgoro!no zdravo rasto!a gospodarska panoga z vi"jo stopnjo dodane 
vrednosti, ki ustvarja zaposlitvene prilo$nosti ter pozitivno vpliva na razvoj s turizmom povezanih 
dejavnosti. 

Kazalnik Izhodi#!na vrednost 2014 Ciljna vrednost 2020 

dele$ turizma in gostinstva v strukturi 
prihodkov gospodarstva v MOK (%) 
(dejavnosti po SKD: I, R, N79) 

2 % 
AJPES, 2012 

2,5 % 

"tevilo zaposlenih v  turizmu in gostinstvu 
(dejavnosti po SKD: I, R, N79) 

384 
AJPES, 2012 

420 
(8 % skupna rast) 

  

2. Krepiti polo"aj destinacije Kranj v turisti!ni destinaciji Gorenjska – Slovenske Alpe 

Kranj s svojo ponudbo ustvarja motive za prihod obiskovalcev in turistov tako v mesto kot na 
pode$elje. S svojimi produkti dopolnjuje ponudbo najbolj obiskanih destinacij na Gorenjskem in se 
pozicionira kot izhodi"!e za raziskovanje regije in "ir"e Slovenije. 

Kazalnik Izhodi#!na vrednost  Ciljna vrednost 2020 

"tevilo prihodov turistov in dele$ v destinaciji 
Gorenjska ("t., %) 

30.71312 (4,6 %) 
SURS, 2013 

35.000 
(15 % oz. 2 % letna rast) 

"tevilo no!itev turistov in dele$ v destinaciji 
Gorenjska ("t., %) 

55.10413 (3,2 %) 
SURS, 2013 

63.000 
(15 % oz. 2 % letna rast) 

 

                                                                    
12 Se"tevek mese!nih podatkov za leto 2013. V mese!nih podatkih SURS zajema le namestitvene objekte, ki imajo ve! kot 10 
le$i"!. V !asu priprave tega dokumenta uradni letni podatki za leto 2013, ki vklju!ujejo tudi manj"e namestitvene objekte, "e 
niso objavljeni. 
13 Glej opombo 7. 
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5. 5 Prednostni cilji in ukrepi   

Na osnovi zastavljene vizije in strate"kih ciljev smo glede na klju!ne prepoznane izzive in potenciale 
oblikovali prednostne cilje in potrebne ukrepe za njihovo uresni!evanje. 
Oblikovani so "tirje operativni oz. Prednostni cilji s skupno 14 ukrepi. Cilja 1 in 2 sta povezana z 
razvojem kakovostnih produktov in pozicioniranjem destinacije Kranja, cilja 3 in 4 pa z razvojem 
podpornega okolja in uspe"nega organiziranja turizma v sami mestni ob!ini. 

V nadaljevanju so opisani ukrepi, ki jih mora v naslednjih letih izvesti MOK v sodelovanju s svojimi 
javnimi zavodi in partnerji, v kolikor $eli dose!i zastavljene prednostne cilje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Shematski prikaz strategije 

 

 

Kranj 2020 je mesto sre!anj. 

Strate!ki cilj 1: 

Pove!ati pomen turizma kot perspektivne 
gospodarske panoge v ob!ini 

Strate!ki cilj 2: 

 Krepiti polo"aj destinacije Kranj v turisti!ni 
destinaciji Gorenjska – Slovenske Alpe 

Prednostni cilj 1:  
Pove!ati turisti!no 

prepoznavnost Kranja 
 in ga umestiti na turisti!ni 

zemljevid Slovenije  

Prednostni cilj 2:  

 Ponuditi 
kakovostne produkte  

do"ivetja za izbrane ciljne 
skupine 

Prednostni cilj 3:  
Izbolj#ati usposobljenost in 

medsebojno sodelovanje 
dele"nikov v turizmu 

Prednostni cilj 4:  
Spodbujati nove  

podjetni#ke iniciative za ve! 
delovnih mest v turizmu in 

komplem. panogah 

Ukrepi: 
1.  Gradnja turisti"ne blagovne 

znamke Kranja z 
implementacijo koncepta 
piramide zgodb Kranja v 
tr#nem komuniciranju 

2.  Nadaljnji razvoj IKT orodij in 
(mobilnih) aplikacij za tr#enje 
celovite ponudbe MOK 

3.  Promocija in pozicioniranje 
ponudbe Kranja v Sloveniji 

4.  Sodelovanje v promocijskih 
in tr#enjskih aktivnostih RDO 
Gorenjska 

5.  Delovanje mre#e TIC in SPOT 
Brnik 

Ukrepi: 
1.  Razvoj do#ivljajskih 

produktov in povezovanje 
produktov v celovito 
ponudbo skladno s piramido 
zgodb Kranja  

2.  Povezovanje obstoje"ih 
velikih dogodkov z lokalno 
(gostinsko in trgovsko) 
ponudbo 

3.  Podporna javna infrastruktura  

Ukrepi: 
1.  Vzpostavitev sodelovanja, 

povezovanje in koordinacije 
aktivnosti za uresni"evanje 
strategije in njeno 
spremljanje 

2.  Ozave!"anje prebivalcev, 
spodbujanje gostoljubnosti 
in prostovoljstva 

3.  Znanje in ve!"ine za razvoj 
kakovostne in inovativne 
ponudbe 

Ukrepi: 
1.  Turisti"ni pospe!evalnik 
2.  Spodbude za razvoj novih in 

inovativnih turisti"nih 
produktov (MOK) 

3.  Nabor tipi"nih in 
reprezentativnih spomnikov 
Kranja 
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5. 5. 1 Cilj 1: Pove!ati turisti!no prepoznavnost Kranja in ga umestiti na 
turisti!ni zemljevid Slovenije  

 

TURISTI%NA PREPOZNAVNOST KRANJA 

Kranj potrebuje sodoben in prodoren tr$enjski in produktni koncept – prepoznavno krovno 
zgodbo, ki bo na edinstven na!in navdu"evala (tujega) turista in bo hkrati predstavljala osnovni 
okvir za promocijo vseh turisti!nih ponudnikov v ob!ini. Sodobnemu konceptu je potrebno 
prilagoditi tudi na!ine komuniciranja in promocije z ve!jo uporabo spletnih orodij in 
pospe"evanjem tr$enja. 

 Kazalnik Izhodi#!na vrednost  Ciljna vrednost 2020 

"t. obiskovalcev uradne spletne strani 
www.kranj-tourism.si 

72.186 

Zavod za turizem Kranj, 2013  

100.000  

(5 % letna rast) 

dele$ ponudnikov na globalnih rezervacijskih 
sistemih (booking.com) 

70 % (12 od 17) 

marec 2014 

90 % 

Ciljne skupine: neposredno nosilci ponudbe v MOK, posredno turisti in obiskovalci 

Nosilec ukrepov: Zavod za turizem Kranj 

 

Ukrepi in aktivnosti: 

1.1 Gradnja turisti!ne blagovne znamke Kranja z implementacijo koncepta piramide zgodb 
Kranja v tr"nem komuniciranju  

Namen ukrepa je vzpostaviti turisti!no blagovno znamko Kranja, skozi katero se udejani osnovni 
vsebinski koncept piramide zgodb Kranja in promovirajo osrednji turisti!ni produkti na ravni ob!ine 
in posami!ni produkti ponudnikov.  

 

Slika 3: Vrednote kolektivne blagovne znamke »Kranj, za sre!anja« 
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Predvidene so naslednje aktivnosti: 

- izvedba javnega naro!ila za realizacijo turisti!ne blagovne znamke Kranja na osnovi 
pripravljenega vsebinskega koncepta piramide zgodb, ki vklju!uje tr$enjsko-
komunikacijsko nadgradnjo nosilnega sporo!ila, izdelavo celostne podobe blagovne 
znamke z logotipom, sloganom in aplikacijami za spletni portal, mobilne aplikacije, 
promocijske materiale, vizualni podoba TIC, razne promocijske predmete, ipd. Re"itve je 
potrebno razviti v slovenskih in tujih jezikovnih variantah 

- izdelava zasnove tr$enjskega komuniciranja in promocije blagovne znamke (vklju!uje 
promocijo blagovne znamke in ponudbe Kranja na ciljnih trgih in tudi interno pri 
ponudnikih v ob!ini in prebivalcih) 

- priprava promocijskih materialov za skupno promocijo na ciljnih trgih (slovenske in 
tujejezikovne variante, drobni promocijski predmeti, spominki) 

- vizualna oprema informativnih to!k (vizualna podoba TIC, info to!k, …) 

- spodbujanje posameznih ponudnikov k uporabi blagovne znamke Kranja na lastnih 
promocijskih materialih ter skrb za pravilno uporabo znamke 

- vklju!evanje novorazvitih produktov v tr$enje celovite turisti!ne ponudbe ob!ine pod 
enotno krovno blagovno znamko (v povezavi z ostalimi ukrepi). 

 

1. 2 Nadaljnji razvoj IKT orodij in (mobilnih) aplikacij za tr"enje celovite ponudbe mestne 
ob!ine 

Namen ukrepa je razvijati vsebine in orodja za ve!jo prepoznavnost Kranja na spletu in dru$benih 
omre$jih. Predvidene so naslednje aktivnosti: 

- posodobitev uradne spletne strani www.kranj-tourism.si kot osrednje internetne vstopne 
to!ke v skladu s piramido zgodb Kranja, novo celostno podobo blagovne znamke Kranja in 
sodobnimi trendi turisti!nih spletnih portalov; zagotoviti a$urno administracijo in 
uredni"tvo portala v ve! tujih jezikih 

- Kranj vklju!iti in pove!ati aktivnost na dru$abnih medijih in najpomembnej"ih turisti!nih 
portalih (Facebook, YouTube, Trip Advisor, ..) s ciljem aktivnega komuniciranja pozitivne 
podobe Kranja (promocija in tr$enje destinacije prek dru$benih medijev) 

- optimiziranje pojavnosti kranjske spletne strani in dru$abnih omre$ij na spletnih iskalnikih 
(iskalni marketing) 

- spodbuditi vklju!enost kranjskih turisti!nih ponudnikov v najpomembnej"e online 
rezervacijske sisteme, kot je npr. Booking.com, ... 

- postopni razvoj mobilnih aplikacij za pametne telefone v slovenskem in tujem jeziku (poti, 
atrakcije, programi, dnevna ponudba, akcije, ipd.) 

- portal prilagoditi in raz"iriti za spletno prodajo lokalnih turisti!nih paketov, spominkov, 
kranjskih izdelkov,... 

- na!rtno razvijati fototeko in filmoteko za kratke multimedijske in video predstavitve. 

 

1. 3 Promocija in pozicioniranje ponudbe Kranja v Sloveniji 

Namen ukrepa je spodbuditi, da se Kranj predstavlja in pozicionira znotraj slovenske ponudbe 
zgodovinskih mest in pritegne pozornost turistov, ki so $e v Sloveniji preko: 
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- udele$be na izbranih sejmih, delavnicah in dogodkih 

- samostojno organiziranih aktivnosti pospe"evanja promocije in tr$enja (povabila 
predstavnikom klju!nih medijev, gostovanje agentov in tujih turisti!nih novinarjev, ..) 

- ogla"evanja 

- izvedbe destinacijskih promocijsko – prodajnih akcij ob posebnih dogodkih in nizkih 
sezonah v sodelovanju s turisti!nimi ponudniki 

- okrepljenega sodelovanja in promocijske prisotnosti Kranja na Bledu, v Radovljici in 
Ljubljani, ki letno bele$ijo prek 780.000 turistov oz. 23 % vseh turistov v Sloveniji. 

 

1. 4 Sodelovanje v promocijskih in tr"enjskih aktivnostih in integralnih tematskih produktih 
RDO Gorenjska, Zgodovinskih mest Slovenije in nacionalne turisti!ne organizacije  

Ob samostojnem tr$enju se ob!ina predvsem pri nastopih na tujih trgih aktivno vklju!uje tudi v 
promocijo in tr$enje na ravni destinacije Slovenske Alpe (Gorenjska), Zdru$enja zgodovinskih mest 
Slovenije in slovenske nacionalne turisti!ne organizacije. 

Ponudnike iz ob!ine se smiselno vklju!uje v razvoj in tr$enje integralnih produktov na ravni 
destinacije Slovenske Alpe (npr. produkt Okusiti Gorenjsko, Poroke, &port in rekreacija v naravi,  
Motoristi!ne poti Gorenjske,..) 

 

1. 5 Delovanje mre"e TIC in SPOT Brnik 

Medtem ko so predhodni ukrepi namenjeni ozave"!anju in motiviranju za prihod gostov v 
destinacijo, pa je potrebno nadalje razvijati tudi na!ine informiranja in usmerjanja turistov ter 
obiskovalcev, ko pripotujejo v destinacijo. Namen ukrepa je: 

- urediti status, raven kakovosti in ustrezno podobo TIC v mestnem sredi"!u (TIC TD Kranj in 
TIC v Kranjski hi"i)  

- izgraditi mre$o informacijskih partnerjev po klju!nih turisti!nih objektih in atrakcijah, 
zagotoviti pretok informacij o novostih in vzpostaviti sistem medsebojnega obve"!anja in 
tr$enja (co-branding) 

- vzpostaviti mobilne informatorje/animatorje za potrebe dogodkov na razli!nih lokacijah v 
ali izven MOK 

- nadaljevati upravljanje nacionalnega TIC na letali"!u Brnik 

- ohraniti !lanstvo v turisti!nem konzorciju SPOT, ki omogo!a prisotnost Kranja na letali"!u 
Brnik.  
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5. 5. 2 Cilj 2: Ponuditi kakovostne produkte do$ivetja za izbrane ciljne 
skupine  

 

RAZVOJ PRODUKTOV 

S tem ciljem $elimo piramido zgodb Kranja pretvoriti v tr$no zanimive, inovativne in konkuren!ne 
produkte do$ivetij. V produkte $elimo povezati klju!ne elemente – dedi"!ino, kreativnost ljudi, 
bisere narave in pode$elja na na!in, ki bo turista motiviral za prihod v destinacijo Kranj in ga nato 
aktivno vklju!eval ter mu tako omogo!al, da postane ustvarjalec svoje lastne nepozabne zgodbe.  

Kazalnik Izhodi#!na vrednost  Ciljna vrednost 2020 

"t. tr$nih turisti!nih produktov za tuje goste  1 (Rovi) 

Zavod za turizem Kranj, 2013 

5  

(vsi nosilni produkti) 

"t. obiskovalcev prepoznavnih dogodkov 14 202.300 

Vir: razli!ni, 2013 

225.000 

(10% rast) 

"t. skupnih akcij turizem - dogodki 0 

Zavod za turizem Kranj, 2013 

12 

(vsako leto vsaj 2) 

"t. obiskovalcev klju!nih atrakcij/ objektov 15 69.535 

Vir: razli!ni, 2013 

80.000 

(15 % skupna rast) 

Ciljne skupine: neposredno nosilci ponudbe v MOK, posredno turisti in obiskovalci 

Nosilec ukrepov: MOK in Zavod za turizem Kranj 

 

Ukrepi in aktivnosti: 

2. 1 Razvoj do"ivljajskih produktov in povezovanje produktov v celovito ponudbo skladno s 
piramido zgodb Kranja 

Namen ukrepa je spodbujati razvoj s krovno zgodbo usklajenih produktov na ravni krovnih 
destinacijskih zgodb POGLEDI, LJUDJE IN NARAVA in na ravni mikrozgodb. Ukrep vklju!uje 
strokovno pomo! pri razvoju, uvajanju in tr$enju produktov.  

V procesu priprave strategije in piramide zgodb je bila zasnovana vrsta prioritetnih/potencialnih 
produktov. Podrobneje so predstavljeni kot prioritetni projekti v poglavju 6, saj jih je potrebno 
"e izoblikovati. Na tem mestu pa predstavljamo shemo produktov po klju!nih destinacijskih temah 
in razvitosti ter njihovo povezavo z motivi prihoda v destinacijo Kranj. 

Prikazane so tudi osrednje ciljne skupine in podana izhodi"!a za razvoj kulinari!ne piramide Kranja. 
Gastronomska ponudba namre! predstavlja prese!no povezavo z vsemi ostalimi turisti!nimi 
produkti. 

                                                                    
14 1 Pre"ernov smenj, 2 Pustno rajanje, 3 Kranfest, 4 Silvestrovanje na prostem, 5 Rovi- "tevilo obiskovalcev na dogodkih, 6 
Teden slovenske drame, 7 Teden mladih, 8 Jazz Kamp, 9 Bienale mesta Kranja/ Festival likovnih umetnosti, 10 Miniature – 
mednarodna bienalna fotografska razstava, 11 Kalejdoskop, 12 Glasbeni cilklus, 13 No! v Bitnjah, 14 Kostanjev piknik, 15 
Zoisovi dnevi, 16 Harmonikarski festival v Besnici, 17 Turnir Beach Volley Open Kranj, 18 Svetovani pokal v "portnem 
plezanju, 19 Mednarodni atletski miting mladih Memorial Vu!ko, 20 Mednarodno prvenstvo Kranja v plavanju, 21 Velika 
kolesarska nagrada Kranja, 22 Teni"ki turnir Triglav Open,  23 Mednarodni teden skokov  

15 Pre"ernov spominski muzej, Mestna hi"a, Khislstein: Stalna razstava Prelepa Gorenjska razstava, mestno jedro: "tevilo 
obiskovalcev – vodenja, Rovi: "tevilo obiskovalcev - vodenja brez prireditev prireditev, Layerjeva hi"a, Galerija Pre"ernovi 
nagrajenci, 3 stolpi: &krlovc in Otro"ki stolp Pungert. 



Krovna 
destinacijska tema POGLEDI LJUDJE NARAVA

Nosilni
produkti

1. POGLEDI 
 KRANJA

4. ZLATA DOBA
 KRANJA

2. VELIKA IMENA
 Pre!eren, Puhar, Layer,
 Bleiweiss, Zois

5. KRANJSKI SEJMI IN
 NAKUPI

11. ZGODBE STAREGA
 KRANJA

3. KANJON KOKRE

6. ROVI POD KRANJEM

Produkti, ki 
dopolnjujejo

nosilni produkt

Produkti 
posebnega 

interesa

7. INDUSTRIJSKA IN
 TEHNI!NA DEDI"!INA

8. !AROBNI SVET ZA
 OTROKE

12. VELIKI DOGODKI
 "PORTA IN KULTURE

10. KRANJSKI ROKODELCI
 sitarji, barvarji, ... in
 sodobni design (izdelki)

9. PARK BRDO

17. KOLESARSKE POTI

19. POHODNI"KE IN 
 TEMATSKE POTI V 
 NARAVI

21. ZGODBE PODE#ELJA

18. POROKE

13. ARHITEKTURA 
 KRANJA

14. POSLOVNI TURIZEM 
 IN POSLOVNA
 SRE!ANJA (incentive)

16. ZABAVA V MESTU IN 
 NA PODE#ELJU
 festivali, alternativna
 scena, veselice, ...

15. AKTIVNA SPROSTITEV
 NA ROBU MESTA 
 opazovanje ptic, ribolov,
 fotolov, tek v mestnem
 gozdu, (po"asni turizem)

Prese$ni
produkti

Stopnja razvoja produkta: Produkt !e ni razvit

20. LOKALNA KULINARIKA

Produkt v razvoju Zrel produkt Produkt v fazi zamiranja

 

Slika  3 Shema produktov glede na tip in stopnjo razvitosti 

 

2. 2 Povezovanje obstoje!ih velikih dogodkov z lokalno (gostinsko in trgovsko) ponudbo  

V Kranju se vsako leto zvrsti ve! kot 20 pomembnej"ih turisti!nih, kulturnih in "portnih dogodkov, 
med katerimi je polovica prireditev z mednarodno udele$bo. Z vzpostavitvijo sodelovanja med 
organizatorji dogodkov in turisti!nim managementom destinacije lahko izbolj"amo obiskanost in 
uspe"nost dogodka ter posredno pove!amo sinergijske u!inke za lokalno skupnost. Osnovni namen 
ukrepa je izbolj"ati prilo$nosti za ustvarjanje potro"nje in pove!anje prihodka razli!nih dele$nikov 
(pr. gostincev, trgovcev, obrtnikov,..) ob organizaciji velikih dogodkov, po drugi strani pa z 
zagotavljanjem dodatne ustrezne pestrosti ponudbe pove!ati tudi kakovost in privla!nost 
dogodkov. Ukrep vklju!uje predvsem: 

- oblikovanje privla!ne, dogodkom in ciljni skupini prilagojene dopolnilne ponudbe 

- izvedbo skupnih tr$enjskih akcij vzporedno z dogodki; spodbujanje ponudnikov, da se ob 
dogodkih s ponudbo pribli$ajo obiskovalcem npr. stojnice pred lokali, ipd. 

 

2. 3 Podporna!javna infrastruktura   

Namen ukrepa je zagotoviti nujno potrebno podporno infrastrukturo za uresni!evanje turisti!nih 
produktov in programov. Gre prete$no za manj"e nalo$be, ki pa lahko bistveno prispevajo k 
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zanimivosti in atraktivnosti mesta za obiskovalce. Po drugi strani pa izpostavljamo tudi nekatere 
zahtevnej"e ukrepe podporne infrastrukture, ki presegajo zgolj turisti!ni namen in so del splo"ne 
razvojne in investicijske politike MOK. 

Prioritete turisti!ne javne infrastrukture : 

- za udejanjanje krovne zgodbe in posameznih produktov je predvidena izvedba:  

- manj"ih infrastrukturnih posegov (pr. razgledna in foto plo"!ad na Laborah, ureditev 
steklarske delavnice v Gradu Khiselstein, zunanji prostor za razstavo starih fotografij Kranja, 
zagotovitev pogojev za ogled vodovodnega stolpa,..) 

- namestitev skulptur (pr. kipi ljudstev, ki so poseljevali Kranj, kip "krata Kran!ka pred 
vhodom v Rove) in  

- namestitev urbane opreme (pr. reliefi s prikazom razvoja poselitve Kranja, table s 
fotografijami starih podob Kranja,), parkiri"!a za kolesarje, varne kolesarnice, ipd 

- ureditev vedut na zara"!enem obzidju mesta 

- dokon!anje ureditve Kanjona Kokre 

- ureditev in ozna!itev mre$e sprehajalnih in kolesarskih poti, ki pove$ejo mesto in pode$elje 

- o$ivljanje objektov, tematskih poti in trgov s sodobnimi interpretativnimi tehnologijami 
(pr. video, 3D in druge multimedijske predstavitve zgodovinskih dogodkov in sporo!il z 
uporabo tehnologije navidezne resni!nosti prek pametnih telefonov, QR kode) 

- dopolnjevanje dekoracij javnih povr"in prilagojenih posameznim letnim !asom, praznikom 
in dogodkom (Kranj skozi letne !ase) 

- infrastruktura za razvoj aktivnosti v naravi – ureditev ”outdoor” centra kot osrednje to!ke za 
najem opreme, vodnikov, ipd. ter urejanje prizori"! za do$ivljanje v naravi (pr. naravna 
kopali"!a, to!ke za opazovanje narave,....) 

- odpravljanje arhitekturnih ovir za obisk turisti!nih znamenitosti oz. programov za gibalno 
ovirane.  

Prioritete povezane javne infrastrukture v splo#nem interesu16: 

- javni promet in trajnostna mobilnost (vklju!no s kolesarsko mre$o) – zagotovitev varnih 
kolesarskih povezav med mestom in pode$eljem, prilagoditev povezav in frekvence 
javnega prometa znotraj mestne ob!ine, med $elezni"ko, avtobusno postajo in letali"!em 
ter do bli$njih turisti!nih destinacij (pr. Smu!i"!e Krvavec, Preddvor - Jezersko,... ) potrebam 
obiskovalcev, nadgradnjo sistema parkiranja v mestnem sredi"!u, ureditev obmo!ja za 
parkiranje avtodomov (pr. Savski otok), obmo!ja za parkiranje turisti!nih avtobusov, 
spodbujanje ve!je konkurence taksi in kombi prevozov (Politika trajnostne mobilnosti  
MOK in mirujo!ega prometa),  

- nadgradnja sistema usmerjanja obiskovalcev v prostoru – zagotovitev ustrezne 
turisti!ne signalizacije za usmerjanje potencialnih obiskovalcev z avtoceste in regionalnih 
cest, dokon!anje sistema usmerjanja do ponudnikov v mestu in na pode$elju (predvsem za 
zasebne ponudnike) (Politika neprometne signalizacije),  

- v starem mestnem jedru je potrebno urediti mestno tr"nico (dopolnjuje produkt sejmi) 
in javne sanitarije (Upravljanje starega mestnega jedra). 

                                                                    
16 Projekti so po svoji naravi del drugih ob!inskih politik, vendar so izjemnega pomena za uspe"nost turizma, zato jih 
navajamo kot del posrednih ukrepov tudi te strategije, ne vklju!ujemo pa jih v finan!ni na!rt. 
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5. 5. 3 Cilj 3: Izbolj"ati usposobljenost in medsebojno sodelovanje dele$nikov 
v turizmu 

 

ZNANJE IN SODELOVANJE 

S tem ciljem $elimo zagotoviti osnovne pogoje za udejanjanje zastavljene strategije, ki se ti!e vseh, 
ne le subjektov v turizmu, temve! tudi ob!anov. Brez povezovanja javnega in zasebnega v trdna 
partnerstva in brez tega, da ob!ani sprejmejo turizem kot $eleno dejavnost, krepijo lokalno 
identiteto in soustvarjajo turisti!no mesto, ni mogo!e uspe"no izvajati vseh drugih ukrepov. Za to 
pa sta nujna dostop do novih znanj in skrb za medsebojni prenos izku"enj, informacij in idej. 

Kazalnik Izhodi#!na vrednost 2014 Ciljna vrednost 2020 

"t. zasebnih partnerjev aktivno vklju!enih v 
neformalno mre$o za upravljanje turisti!ne 
destinacije Kranj 

0 

Zavod za turizem Kranj, 
december 2013 

10 

"t. skupnih/partnerskih projektov javnega in 
zasebnega sektorja 

0 

Zavod za turizem Kranj, 
december 2013 

6  

(vsako leto 1) 

"t. delavcev v turizmu in povezanih dejavnostih 
z novimi znanji in kompetencami 

0 

Zavod za turizem Kranj, 
december 2013 

50 

dele$ prebivalcev vklju!enih v aktivnosti 
ozave"!anja 

0 

Zavod za turizem Kranj, 
december 2013 

25% 

Ciljne skupine: neposredno nosilci ponudbe v MOK (nastanitveni objekti, gostinci, muzeji, 
agencije, turisti!ni vodniki, dru"tva, ...), lokalno prebivalstvo, posredno turisti in obiskovalci 

Nosilec ukrepov: Zavod za turizem Kranj 

 

Ukrepi in aktivnosti: 

 

3. 1 Vzpostavitev sodelovanja, povezovanja in koordinacije aktivnosti za uresni!evanje 
strategije in njeno spremljanje 

Namen ukrepa je pove!ati pretok informacij med turisti!nimi ponudniki javnega, zasebnega in 
nevladnega sektorja z vzpostavitvijo neformalne mre$e za skupno na!rtovanje iniciativ v turizmu. 
Prioritetna naloga v okviru tega ukrepa je dose!i razumevanje novega koncepta piramide zgodb in 
prepoznavanje prilo$nosti za povezovanje in ustvarjanje novih ponudb. Mo$ne oblike delovanja 
mre$e so redna mese!na sre!evanja pri razli!nih ponudnikih in produktne konference z namenom 
izmenjave izku"enj, razprave o aktualnih temah in pobudah ali opozarjanju/re"evanju konkretnih, 
sprotnih te$av, medsebojne predstavitve ponudnikov, oblikovanje lokalnih dobavnih verig in 
interesno povezovanje v programe ter sprotna koordinacija aktivnosti. Koordinator platforme je 
Zavod za turizem Kranj. 

S tem ukrepom $elimo dose!i tudi ve! povezovanja in skupnega na!rtovanja ter ukrepanja z 
drugimi podro!ji razvoja ob!ine, ki pomembno vplivajo na turizem, npr. prostorsko na!rtovanje, 
gospodarski razvoj v "ir"em smislu, razvoj pode$elja, socialni razvoj, ipd.  Odgovornost za usklajeno 
na!rtovanje prevzema ob!inska uprava. 
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3. 2 Ozave#!anje prebivalcev, spodbujanje gostoljubnosti in prostovoljstva 

Sodobni turisti i"!ejo pristnost in radi prihajajo v kraje, v katerih se dobro po!utijo tudi doma!ini in 
kjer imajo mo$nost neposrednega stika, obiska lokalnih dogodkov, ipd. Namen ukrepa je razvijati 
pozitivni odnos ob!anov do turizma in ustvarjati Kranj kot turisti!no mesto. Skozi kampanje 
ozave"!anja (pr. »Rad imam Kranj«) $elimo pri prebivalcih razvijati lokalno identiteto in poskrbeti za 
poznavanje destinacijskih zgodb Kranja, spodbujati gostoljubnost in odprtost, v stari Kranj pripeljati 
ljudi. Med primeri akcij so npr. turisti!no ponudbo predstaviti Kranj!anom, jih povabiti na dogodke 
v mesto ali vodene obiske pode$elja (s kolesom, pohodi, ipd.). Hkrati $elimo ustvarjati prilo$nosti za 
aktivno vklju!evanje prebivalcev v turisti!no ponudbo, kot je npr. prostovoljstvo pri izvedbi velikih 
dogodkov, vodenje, organizacija !ajank oz. neformalnih sre!anj za "irjenje zgodb o Kranj!anih in 
Kranj!ankah ter zgodovini mesta, vklju!evanje mladih preko mednarodnih programov izmenjav, 
ipd.  

 

3. 3 Znanje in ve#!ine za razvoj kakovostne in inovativne ponudbe 

Turizem je panoga, ki se neprestano razvija in je odvisno od "tevilnih dejavnikov. Dobro poznavanje 
potreb in motivov ciljne skupine v povezavi z inovativnostjo postaja odlo!ilno za razvoj tr$no 
uspe"nih produktov. Namen ukrepa je turisti!nim ponudnikom, nosilcem destinacijskih produktov 
in organizatorjem klju!nih dogodkov zagotoviti dostop do znanj preko organizacije skupnih 
usposabljanj, ogleda dobrih praks in drugih oblik krepitve kompetenc. Prednostne teme: 
upravljanje in tr$enje prireditev, razvoj ponudbe v tujih jezikih, razvoj zgodb, kulinari!na ponudba 
za razli!ne ciljne skupine (razli!ni ambienti,  dogodki, tudi uli!na prehrana, oblikovanje paketov, ipd. 
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5. 5. 4 Cilj 4: Spodbujati nove podjetni"ke iniciative za ve! delovnih mest v 
turizmu in komplementarnih panogah 

 

MIKRO PODJETNI&TVO IN INOVATIVNOST V TURIZMU 

Turizem in z njim povezane dejavnosti lahko v ob!ini postanejo pomemben ustvarjalec prilo$nosti 
za razli!ne oblike zaposlovanja mladih in drugih ciljnih skupin ter za ustvarjanje novih delovnih 
mest. Ob!ina lahko v dolo!eni meri izbolj"a pogoje za razvoj novih dejavnosti. 

Kazalnik Izhodi#!na vrednost 2014 Ciljna vrednost 2020 

"t. novih nosilcev turisti!ne in s turizmom 
povezane ponudbe podprtih s strani MOK 

0 

MOK, december 2013 

20 

"t. novih reprezentativnih spominkov 0 

Zavod za turizem Kranj, 
december 2013 

3 

Ciljne skupine: neposredno nosilci ponudbe v MOK, lokalno prebivalstvo, posredno turisti in 
obiskovalci 

Nosilec ukrepov: MOK 

 

Ukrepi in aktivnosti: 

4. 1 Turisti!ni pospe#evalnik  

Namen ukrepa je omogo!iti strokovno podporo pospe"enemu razvoju novih podjetni"kih idej v 
turizmu in pomo! pri zagotavljanju virov za realizacijo. Prilo$nosti obstajajo na podro!ju razvoja 
programov interpretacije narave in kulturne dedi"!ine tako v mestu kot na pode$elju, prilagajanja 
ponudbe specifi!nim ciljnim skupinam (npr. otroci, "olske skupine, starej"i, invalidi, ipd.), 
vzpostavitve (mestnega) kampa ali postajali"!e za avtodome, razvoja komplementarne ponudbe za 
pove!anje lokalne potro"nje, povezovanja kulture in dedi"!ine, dizajna in turizma. Pomembno 
podro!je predstavlja tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (turisti!ne kmetije, predelava 
sadja, mleka, peka kruha, ekolo"ka pridelava, stare obrti, idr.) in povezanih promocijsko tr$enjskih 
produktov, npr. festivalov ($ganje, sir,...). Namen ukrepa je tudi bolj uspe"no izkoristiti ukrepe za 
podporo podjetni"tvu na ravni dr$ave (npr. razvoj inovativnih turisti!nih produktov/kulturnega 
turizma v okviru podpore internacionalizaciji MSP, socialno podjetni"tvo, samozaposlovanje, razvoj 
pode$elja, ipd.). Ukrep: 

- se strokovno izvaja v sodelovanju z BSC in drugimi razvojnimi jedri preko zagotavljanja 
svetovanja in mentorstva ter pomo!i pri zagotavljanju virov financiranja,  

- za nove oblike razvoja je dolgoro!no smiselno razvijati tudi skupne prostore za nove oblike 
del (npr. sodelo (angl. coworking) ali za ustvarjalne delavnice umetnikov, ki hkrati 
pomenijo tudi turisti!no zanimivost in lahko zapolnijo prazne lokale v mestnem jedru). 

 

4. 2 Spodbude za razvoj novih in inovativnih turisti!nih produktov (MOK) – sofinanciranje 
inovativnih projektov, spodbude za podjetnike v turizmu, ipd. 

Namen ukrepa je z razpolo$ljivimi sredstvi mestne ob!ine spodbuditi inovativen preskok obstoje!ih 
in vzpon novih podjetni"kih iniciativ in produktov v turizmu ter sorodnih dejavnostih. Prednostno 
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se podpre nosilce, ki razvijajo mikro produkte skladne s postavljenim produktnim konceptom 
destinacije Kranja. Z usmerjanjem obstoje!ih sredstev za razvoj turizma se: 

- razpi"e letna nagrada za 1 inovativni turisti!no podjetni"ki projekt (v vi"ini npr. 5.000 '), ki 
se v partnerstvu med izbranim ponudnikom in Zavodom za turizem Kranj razvije do 
stopnje produkta (po vzoru nacionalnega turisti!nega programa »snovalec«), 

- ponudi programske subvencije obstoje!im ali novim inovativnim turisti!nim ponudnikom 
(sistem »sejalec«), s katerimi se sofinancira npr. najemnine v starem mestnem jedru, nakup 
opreme in rekvizitov, postavitev spletne aplikacije oz. drugih aktivnosti potrebnih za 
izvedbo novega mikro turisti!nega produkta, ki podpira usmeritve te strategije. Gre za 
mikro subvencije do vi"ine npr. 5.000 ' na nosilca. 

Ukrep vklju!uje tudi koordinacijo in vklju!evanje interesov na podro!ju turizma v politike in ukrepe 
na drugih podro!ju delovanja lokalne samouprave (prostor, okolje, ipd.), s katerim se oblikujejo 
pogoji za razvoj turisti!nih dejavnosti. 

Ukrep se nana"a tudi na odpravljanje birokratskih ovir, katerih re"evanje je v pristojnosti ob!ine in 
skupno nastopanje za spremembe pri odpravi tovrstnih ovir tudi na drugih ravneh. (primer: 
organizacija rekreativnih in drugih prireditev na prostem in pridobivanje ustreznih dovoljenj in 
soglasij).  

 

4. 3 Nabor tipi!nih in reprezentativnih spominkov Kranja 

Namen ukrepa je zagotoviti nabor in vzpostaviti hierarhijo tipi!nih in reprezentativnih spominkov 
Kranja, ki sledijo konceptu krovne zgodbe Kranja. Z ukrepom $elimo spodbuditi razvoj novih, tr$no 
zanimivih spominkov za vse cenovne segmente ter jih ponuditi v izdelavo lokalnim rokodelcem in 
oblikovalcem. Ti izdelki naj postanejo tudi obvezni med protokolarnimi darili MOK ter vseh njenih 
javnih zavodov in podjetij. 
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6. Na"i glavni koraki  

6. 1 Prioritetni projekti 

V nadaljevanju predstavljamo prednostne projekte za razvoj produktov, ki so bili oblikovani v 
procesu priprave strategije glede na krovne teme destinacijskih zgodb.  Projekti predstavljajo 
osnovo za oblikovanje partnerstev, ume"!anje predlogov v "ir"e regijske razvojne programe (RDO, 
RRP, LAS) ter iskanje dodatnih virov financiranja. Za vsak projekt je opredeljena okvirna vsebina, 
nosilec, terminski in finan!ni okvir. Vsak projekt je ocenjen tudi s stopnjo pomembnosti od 1 (zelo 
pomemben), 2 (pomemben) do 3 (manj pomemben), ki jo ima za uresni!evanje ciljev strategije. Za 
pojasnilo stopnje pomembnosti glej poglavje 6.2. 

 

6. 1. 1 Projekti za razvoj turisti!nih produktov pod krovno temo POGLEDI 

Delovni naziv POGLEDI KRANJA 

Osrednje vsebine Tematska povezava vseh to!k z najlep"imi pogledi na vedute Kranja, ureditev teh to!k 
in vsebinska povezava z zgodbo Puharja in fotografije. V produkt se vklju!i glavne 
mestne dominante (Grad Khislstein, obrambni zid s tremi stolpi, razgledna plo#"ad na 
Pungertu, $upnijsko cerkev, vodovodni stolp,...) in izpostavi skrite koti!ke mesta z 
nepri!akovanimi pogledi. 

Infrastruktura 
- prednostno ureditev razgledne plo"!adi na Laborah z daljnogledi in 

zgodovinskimi fotografijami Kranja 
- usposobitev vodovodnega stolpa za ogled 
- ureditev ostalih manj"ih razglednih to!k (oznaka, klop,..) 
- postavitev razstave starih fotografij Kranja na prostem 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 
- vsebinsko se pot ve$e na turisti!ni produkt velikih imen – Puhar 
- vodenje po poti za razli!ne ciljne skupine (fotografi, ljubitelji,...) 

Spominki 
- moja profesionalna / umetni"ka fotografija iz kranjskih ulic: mo$nost sodelovanja 

lokalnih fotografov in foto ateljejev 
- enodnevni foto te!aji panoramske turisti!ne fotografije, arhitekturne delavnice 

Povezani dogodki 
- Miniature: bienalna fotografska razstava ($e obstoje!) 

Tr"enje in promocija 
- spodbujanje fotografiranja Kranja in ume"!anja na spletne portale (turisti 

promovirajo Kranj) 
- razvoj in tr$enje paketa 
- program za samostojen obisk 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i MOK, Gorenjski muzej, JSKD, Pre"ernovo gledali"!e, krajevne skupnosti, foto klub in 
foto ateljeji 

Terminski na!rt 2016 - 2017 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 90.000 ' 

Mehke vsebine: 20.000 ' 
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Delovni naziv POGLEDI KRANJA 

Skupaj: 110.000 ' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv ZLATA DOBA KRANJA 

Osrednje vsebine Z vidnimi elementi predstaviti zlato dobo Kranja in tako podpreti razvoj palete novih 
zgodb in produktov na temeljih arheolo"ke in zgodovinske dedi"!ine. Dokon!anje 
ureditve vrta Gradu Khislstein in nadgradnja stalnih razstav Gorenjskega muzeja 
vezano na zlato dobo Kranja.  

Infrastruktura 

- prezentacija arheolo"kih najdb v kranjskih lokalih, kjer so najdene 

- ureditev Vovkovega vrta – v povezavi z muzealizacijo »zlate dobe Kranja« in 
vizualizacijo najbolj tipi!nih predstavnikov ljudstev, ki so naseljevali obmo!je 
Kranja 

- ozna!itev prezentiranih najdb (najdbe je treba predstaviti) 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 
- nadgradnja in raz"iritev razstave Zlata nit (prikaz najbolj atraktivnih najdb – pr. 

oklepi, zlati nakit,...)  

- multimedijski prikazi iz »zlate dobe Kranja«  (3 D simulacije, pametni telefoni, igre 
za otroke,..)  

- razvoj interpretacije in vodenja po mestu za doma!e in tuje turiste 

- ponudba jedi tega !asa 

Spominki in replike 

- nakit (prstani, zaponke,...) izdelava v sodelovanju z lokalnimi zlatarji,  

- stekleni izdelki 

Tr"enje in promocija 
- razvoj in tr$enje paketa 
- program za samostojen obisk 

Nosilec/koordinator Gorenjski muzej 

Sodelujo!i Zavod za turizem, MOK, ZVKDS OE Kranj, lokalni ponudniki spominkov, zlatarji, 
gostinci, lastniki oz. najemniki objektov, kjer so se na"le arheolo"ke najdbe 

Terminski na!rt 2017 - 2019 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 150.000 ' 

Mehke vsebine: 75.000 ' 

Skupaj: 225.000 ' 

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv INDUSTRIJSKA IN TEHNI$KA DEDI$%INA 

Osrednje vsebine Industrijski razvoj 20. stoletja  je v  Kranju pustil pomemben pe!at. Mesto je bilo 
poznano predvsem po svoji tekstilni, gumarski, elektro in obutveni industriji. 
Degradirana industrijska obmo!ja so evidentirana, prav tako posamezni objekti 
tehni"ke dedi"!ine. Industrijska in tehni"ka dedi"!ina pa doslej "e nista bili vrednoteni 
z vidika vklju!evanja v turisti!no ponudbo. 
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Infrastruktura 

-  Vlaganja niso predvidena, ker gre za objekte v zasebni lasti. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 
- "tudija vrednotenja objektov, lokacij in predmetov industrijske dedi"!ine z vidika 

primernosti za vklju!itev v turisti!ni produkt 

- zasnova produkta za posebne ciljne skupine, lahko v kombinaciji s ponudbo 
fotografiranja industrijske dedi"!ine (povezava s Pogledi Kranja) 

Spominki in replike 

- prou!itev ponovne uporabe oz. promocije preteklega industrijskega designa (pr. 
telefonski aparat) 

Tr"enje in promocija 
- razvoj in tr$enje paketa 
- program za organizirano vodenje za posebne ciljne skupine  

Nosilec/koordinator Zavod za turizem, 

Sodelujo!i Gorenjski muzej, MOK, ZVKDS OE Kranj, podjetja,  lastniki objektov 

Terminski na!rt 2018 - 2020 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 0 ' 

Mehke vsebine: 5.0000 ' 

Skupaj: 5.000 ' 

Pomembnost 3 

 

Delovni naziv ARHITEKTURA KRANJA 

Osrednje vsebine Kranj se pona"a z nekaj izjemnimi objekti slovenske moderne arhitekture med leti 
1045 – 1970. Med njimi so dela arhitekta Jo$eta Ple!nika (fasada Pre"ernovega 
gledali"!a, Be$kova vila, stopni"!e pri Ro$envenski cerkvi,..), Edvarda Ravnika (Hotel 
Creina, Globus, Pala!a ob!ine Kranj), S. Rohrmana (Kino Center), &orlija (Mestna 
mesnica na Maistrovem trgu), Danila Fuersta (O& Stra$i"!e) in drugi. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 
- razvoj interpretacije in posebnega vodenja po lokacijah  za doma!e in tuje turiste 

- priprava mobilne razstave (ni ovrednoteno) 

Tr"enje in promocija 
- razvoj in tr$enje paketa 
- program za organizirano vodenje za posebne ciljne skupine 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem, 

Sodelujo!i Gorenjski muzej, MOK, ZVKDS OE Kranj, lastniki in upravljavci objektov 

Terminski na!rt 2019 - 2020 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 0 ' 

Mehke vsebine: 5.000 ' 

Skupaj: 5.000 ' 

Pomembnost 3 
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6. 1. 2 Projekti za razvoj turisti!nih produktov pod krovno temo LJUDJE 

Delovni naziv VELIKA IMENA 

Osrednje vsebine Projektno opredeljujemo razvoj manjkajo!e ponudbe za turisti!ne produkte, ki 
izhajajo iz velikih imen Kranja (Pre"eren, Puhar, Layer, Bleiweis, Zois iz Predoselj). Gre 
predvsem za povezovanje posami!nih elementov v zgodbe in razvoj interpretacije za 
razli!ne ciljne skupine. Produkt »Velika imena« je obse$en in celovit, saj vsako ime 
hkrati nastopa tudi kot samostojen (pod)produkt oz. tudi (pod)projekt. Velika imena 
podpirajo koncept ustvarjalnega turizma, saj ob vsakem imenu lahko ponudimo 
specializirane ustvarjalne delavnice, dogodke in aktivnosti, v katere lahko privabimo 
(tuje) obiskovalce. V primeru likovne in fotografske umetnosti ni ve!jih jezikovnih ovir.  
- Puhar: produkt je deloma $e v razvoju zaradi obele$itve 200 letnice v 2014; 

pove$e se s produktom »Pogledi Kranja« 

- Layer:  produkt je $e razvit, smiselna je stalna aktualizacija vsebin; ima velik 
potencial za razvoj kreativnih delavnic in paketov za (tuje) turiste 

- Pre"eren: aktualizacija obstoje!ega produkta 

- Bleiweis:  produkt je potrebno razviti v celoti 

- Zois iz Predoselj: obstaja nabor dogodkov, kostumov, sladica, a produkt ni stalno 
prisoten. 

Infrastruktura 

- Puhar: kip, poimenovanje trga 

- Pre"eren: Pre"ernov gaj: obnova spomenikov (⌘ Program kulture) 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- Puhar: nadgradnja stalne razstave 

- Pre"eren: nadgradnja prezentacije in intepretacije po Pre"ernovi poti v Kranju 

- Layer: aktualizacija vsebin in programov 

- Bleiweis: rojstna hi"a – razvoj multimedije za pametne telefone s predstavitvijo  

- Zois: potrebna je raziskava zgodovine za podporo razvoja zgodbe in turisti!nih 
produktov ter stalna vizualizacijo (morda razstava in jedi na posestvu Brdo) 

Povezani dogodki 
- Pre"ernov smenj 

- Zoisovi dnevi 

- Bienale mesta Kranja  

- Miniature (bienalna fotografska razstava) 

Spominki 

- Potreben je razvoj spominkov za vsa velika imena 

Tr"enje in promocija 
- razvoj in tr$enje paketov 
- programi za samostojen obisk 
- programi kreativnih eno in ve!dnevnih delavnic za doma!e in tuje obiskovalce 

- programi kulturne vzgoje 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i MOK, Zavod Carnica, Gorenjski muzej, KS Predoslje, PuhArt, JGZ RS Protokolarne 
storitve (Brdo) in drugi  

Terminski na!rt 2015 – 2020   
(2014 – Puhar, 2015 – Zois, 2019 – Bleiweiss, ves !as nadgradnja produktov Pre"eren in 
Layer) 
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Delovni naziv VELIKA IMENA 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 40.000 ' 

Mehke vsebine: 60.000 ' 

Skupaj: 100.000 ' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv KRANJSKI SEJMI  

Osrednje vsebine Kranj je bil od nekdaj tr$no in sejemsko mesto. Sejmi so prostor dogajanja, trgovanja, 
dru$enja in sre!evanja. V mesto $elimo o$iviti specializirane sejme in tr$ne dneve. 
Predviden je na!rten razvoj tematskih sejmov !ez celo leto s ciljem, da sejmi postanejo 
prepoznavna zna!ilnost in atrakcija Kranja. Vsebinsko se gradi na zgodovini Kranja kot 
sejemskega sredi"!a. Urejena in $ivahna mestna tr$nica je pomemben sestavni del 
koncepta sejmov. Sejmi so pomembna vez mesta s pode$eljem. Osrednjemu sejmu 
Pre"ernov smenj se doda nova ponudba. Produkt Kranjski sejmi se lahko nadgradi oz. 
pove$e s produktom Starega Kranja kot nakupovalnega sredi"!a. 

Infrastruktura 

- ureditev tr$nice (Upravljanje starega mestnega jedra/ Gospodarske javne 

slu$be)17 

- s "iritvijo dejavnosti bodo nastale potrebe po dodatnih stojnicah in talni opremi 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- razvoj tematskih sejmov s smiselno  obuditvijo in nadgradnjo nekdanjih 
sejemskih dnevov (npr. pomladanski Markov sejem v aprilu, jesenski Tilnov v 
septembru, usnjarji, !evljarji, sedlarji in lon!arji, klobu!arji, kleparji, $ebljarji in 
prodajalci kramarskega blaga, povezava s ponudbo pode$elja, $ito, sadno drevje, 
$ganjekuha,..) 

- razvoj produkta Stari Kranj kot nakupovalno sredi"!e 

- kulinarika vezana na sejemske dneve 

- uvedba posebne denarne valute za trgovanje na sejmu »krancar« (ob uspe"ni 
uvedbi mo$na raz"iritev na druge produkte oziroma na staro mestno jedro) 

Povezani dogodki (obstoje!i) 
- Pre"ernov smenj 

- ekolo"ka tr$nica, dnevi borovnic 

- bo$i!no-novoletni sejem 

- festival lajnarjev 

Spominki 

- sejmi in specializirane trgovine sami po sebi nudijo mo$nost posebnih nakupov 

Tr"enje in promocija 
- skrb za stalen letni koledar sejmov  
- promocija Kranja kot mesta s tradicionalnimi sejmi in tr$nimi dnevi  
- promocija Starega Kranja kot nakupovalnega sredi"!a 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i MOK, KS, TD Kranj, obstoje!i trgovski, obrtni in drugi ponudniki v mestnem jedru, 
pode$elska dru"tva in kmetije, druga dru"tva in organizatorji 

                                                                    
17 V oceni vrednosti projekta ni zajeta obnova tr$nice. 
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Delovni naziv KRANJSKI SEJMI  

Terminski na!rt 2016 – 2020    

Okvirna vrednost Infrastruktura: 20.000 ' (brez tr$nice) 

Mehke vsebine: 100.000 ' 

Skupaj: 120.000 ' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv %AROBNI SVET ZA OTROKE  

Osrednje vsebine Nadaljnje aktiviranje prizori"! za otroke s poudarkom na ponudbi otro"kega stolpa 
Pungert in dopolnitve produkta z vklju!itvijo ponudbe ostalih institucij za ciljno 
skupino otrok oz. mladih dru$in. 

Infrastruktura 

- postavitev skulpture Kran!ka v sklopu otro"kega programa na Pungertu 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- oblikovanje  »stalno dostopnega«  programa za dru$ine z otroki, primeren tudi za 
tujce (na voljo vsak oz. dolo!en dan v tednu, "e posebej v poletni sezoni) na 
osnovi "tevilnih obstoje!ih programov in  

- nadaljnji razvoj likov, ki $e nastopajo v zgodbah in dogodkih za otroke (Kran!ek, 
Muzej!ica,..) 

- identificiranje in vklju!itev otro"kih likov in zgodb na kranjskem pode$elju 

Povezani dogodki 

- No! !arovnic v Rovih pod Kranjem 

- Muzej!ine sobote v Gorenjskem muzeju 

Otro"ki #iv $av na Pungertu 

- FOS Mednarodni festival otro"kih folklornih skupin 

- Kostanjev piknik (zgodba Rokovnja!ev) 

Tr"enje in promocija 

- razvoj in tr$enje paketa 
- program za samostojen obisk 
- programi za vrtce in "ole (kulturna vzgoja) 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem  

Sodelujo!i JSKD – otro"ki stolp, izvajalci otro"kih programov (Gorenjski muzej, Krice Krace, 
Rajarija, Mestna knji$nica, Dru"tvo Pungert..), MOK 

Terminski na!rt 2015 – 2018 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 10.000 '  

Mehke vsebine: 5.000 ' 

Skupaj: 15.000 ' 

Pomembnost 3 

 

Delovni naziv KRANJSKI ROKODELCI 

Osrednje vsebine Razvoj zgodbe na temelju razcveta rokodelstva v 18. in 19. stoletju (barvarna, sitarji, 
tkanje na statve,.....) ter navezava na razvoj novih produktov in povezava z danaj"njimi 
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Delovni naziv KRANJSKI ROKODELCI 

sodobnimi trendi, oblikovalci in obrtniki. Podpora lokalnim ustvarjalcem, lokalni 
trgovini in obrti pri pospe"evanju njihove prodaje. Smiselna povezava na produkt 
Kranjski sejmi. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- razstava o sitarstvu  

- vzpostavitev mre$e rokodelcev in trgovin kot prizori"!, kjer umetniki, rokodelci 
ustvarjajo in hkrati krerirajo novo turisti!no ponudbo 

- vzpostavitev oblikovalske/rokodelske !etrti (pr. Vodopiv!eva ulica), v kolikor 
smiselno 

- programske subvencije za umetnike in rokodelce, ki imajo svoje delavnice, 
ateljeje in trgovine v mestnem jedru (in na ogled za turiste) 

Povezani dogodki 

- sejmi 

Spominki 

- razvoj sodobnih design izdelkov vezanih na modrotisk, sitarstvo,.. 

Tr"enje in promocija 
- programi za samostojen obisk 
- programi kreativnih eno in ve!dnevnih delavnic  za doma!e in tuje obiskovalce 

- spletna trgovina (mo$nost naknadnega nakupa prek spleta) 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i MOK, Pir!eva barvarna, Gorenjski muzej, OOZ Kranj, KS, oblikovalci, rokodelci, design 
trgovine 

Terminski na!rt 2015 – 2017  

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 85.000 ' (op. vklju"ene tudi eventuelne subvencije najemnine) 

Skupaj: 85.000 ' 

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv ZGODBE STAREGA KRANJA 

Osrednje vsebine Z vidnimi elementi predstaviti zgodbe Starega Kranja, posameznih mestnih 
prebivalcev in njihovih dru$in (zgodbe malih ljudi). 

Infrastruktura 

- prikaz reliefa s poselitvijo Starega Kranja na enem od trgov  

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- identificiranje hi"nih zgodb in razvoj multimedijskih vsebin ter aplikacija za 
pametne telefone, prikaz virtualne resni!nosti – dru$inske zgodbe posameznih 
hi" 

- razvoj interpretacije in usposobitev vodnikov in animatorjev 
- razvoj iger za otroke po dvori"!ih in trgih, pripovedovanje zgodb za otroke 
- program se smiselno nave$e na otro"ki stolp Pungert 

Povezani dogodki 

- poletne prireditve na javnih povr"inah v Starem Kranju ($e obstoje!) 
- festival lajnarjev 
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Delovni naziv ZGODBE STAREGA KRANJA 

Tr"enje in promocija 

- razvoj in tr$enje paketa 
- program za dru$ine v povezavi z Otro"kim stolpom 

Nosilec/koordinator Gorenjski muzej   

Sodelujo!i Zavod za turizem, KS, ZVKDS OE Kranj, otro"ki stolp, lastniki objektov in lokalov 
(delavnic) 

Terminski na!rt 2016 – 2018 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 20.000 ' 

Mehke vsebine: 20.000 ' 

Skupaj: 40.000 ' 

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv ZGODBE PODE&ELJA 

Osrednje vsebine Kranjsko pode$elje je zelo raznoliko in slabo poznano. S projektom $elimo povzdigniti 
nekaj privla!nih zgodb povezanih z malimi ljudmi pode$elja, njihovimi doma!ijami in 
etnolo"kimi obi!aji v produkte (pr.  romanje na Sv. Jo"ta,  rokovnja!i).  

Infrastruktura 

- manj"e ureditve izjemnih krajinskih ambientov in z njimi povezane premi!ne 
dedi"!ine (pr. ka"!a, kozolec, klop pripovedovalca zgodbe,...) 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- identificiranje zgodb pode$elja ter nosilcev teh zgodb v sodelovanju z lokalnimi 
"olami 

- razvoj vsebine posamezne zgodbe in spremljajo!e ponudbe  
- razvoj interpretacije in usposobitev vodnikov in animatorjev 
- razvoj programa in iger za otroke  
Produkt se smiselno nave$e na obstoje!e gostinske ponudnike, kmetije in turisti!ne 
namestitve v okolici, tematske, pe" in kolesarske poti ter prireditve. 

Povezani dogodki 

- obstoje!e etnolo"ke in druge va"ke prireditve  

Tr"enje in promocija 

- razvoj in tr$enje paketa 
- program za dru$ine in otroke 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem  

Sodelujo!i Lokalna turisti!na in kulturna dru"tva, zasebni nosilci in pobudniki zgodb, KS, 
turisti!ne kmetije, gostilne  

Terminski na!rt 2016 – 2018 

Okvirna vrednost Infrastruktura: 10.000 ' 

Mehke vsebine: 10.000 ' 

Skupaj: 20.000 ' 

Pomembnost 2 
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Delovni naziv VELIKI DOGODKI $PORTA IN KULTURE 

Osrednje vsebine S projektom $elimo dose!i, da se ob organizaciji ve!jih dogodkov tematsko in s 
posebnimi akcijami vklju!ijo gostinci, trgovci, hotelirji in drugi ponudniki ter tako 
omogo!ijo, da mesto polno za$ivi z dogodkom. 

Gre za izvedbo celostne promocije in skupnih tr$enjskih akcij, ki omogo!ijo, da se 
posamezni dogodek raz"iri na celotno mesto in po$ivi uli!ni utrip. Med vidnej"imi 
dogodki so: Teden slovenske drame, Teden mladih, Jazz kamp, Festival Carniola, 
Kranfest, Pust, Kalejdoskop, organizacija svetovnega pokala v "portnem plezanju, 
teden skokov Kranj, velika nagrada Kranja – memorial Filipa Majcna, idr. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- razvoj in organizacija dogodku primernega spremljajo!ega programa oz. 
tr$enjske akcije 

- prilo$nostna tematska okrasitev/ ureditev/ obele$itev mesta 

Tr"enje in promocija 

- posebne tr$enjske akcije trgovine, gostiln, namestitev ob posameznem dogodku 

Nosilec Organizatorji velikih prireditev 

Koordinator Zavod za turizem Kranj  

Sodelujo!i Zavod za "port, JSKD, KS, MOK 

Terminski na!rt 2015 – 2020  (vsako leto 1 nov skupen dogodek) 

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 84.000 ' 

Skupaj: 84.000 ' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv LOKALNA KULINARIKA  

Osrednje vsebine Projekt pomeni komplementarno nadgradnjo regionalnega projekta Okusiti 
Gorenjsko (RDO) z namenom "iriti ponudbo tipi!nih kranjskih jedi v gastronomski 
ponudbi kranjskih gostiln in "iriti njeno prepoznavnost. Projekt podpira vse produkte. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- projekt vklju!uje razvoj kulinari!ne piramide Kranja (osnovo pripravil prof. dr. 
Janez Bogataj). Na osnovi Strategije gastronomije Gorenjske se nadalje opredelijo 
tipi!ne jedi Kranja. Na ravni destinacije Gorenjska $e gradimo na Arvajevi kranjski 
klobasi, kranjskem "truklju, prati in "trukljih z orehi. Potrebna je opredelitev 
zna!ilnih tipi!nih jedi, ki so povezane z zgodbami Kranja, npr. tipi!ne jedi velikih 
osebnosti Kranja, jedi zna!ilne za zlato obdobje Kranja, itd. Jedi se ustrezno 
prilagodijo sodobni pripravi. 

- usposabljanje hotelirjev in gostilni!arjev za pripravo jedi in uvajanje v kranjske 
gostilne ter organiziranje promocijskih dogodkov. 

Povezani dogodki: 

- sejme se nave$e tudi na kulinariko 

Tr"enje in promocija 

- enotna promocija gastronomije Kranja  

- prazni!ne in druge prilo$nostne akcije kranjskih gostincev 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj 
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Delovni naziv LOKALNA KULINARIKA  

Sodelujo!i OOZ Sekcija gostincev, hotelirji in gostilne  

Terminski na!rt 2015 – 2016 (splo"ni del, specialna kulinarika vzporedno z razvojen posameznega 
produkta) 

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 7.000 ' (op. Razvoj jedi je vklju"en tudi v razvoj produktov) 

Skupaj: 7.000 ' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv ZABAVA V MESTU IN NA PODE&ELJU  

Osrednje vsebine Objava letnega koledarja zabave v Kranju. Koordinacija in priprava programa stalnih 
obstoje!ih prireditev zabave (npr. gasilske veselice, Kranfest, dogajanja na Bazenu, No! 
v Bitnjah, Naj dan v Predosljah, Silvestrovanje na prostem,..). Namen je pove!ati 
promocijske aktivnosti za prireditve in pretok informacij do turistov, da bodo lahko $e 
ob na!rtovanju obiska seznanjeni z lokalnim dogajanjem. Posebej se izpostavijo 
gasilske veselice. 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta 

- povezovanje ponudnikov zabavnih prireditev 

- usposabljanje za organizacijo in tr$enje 

Tr"enje in promocija 

- skupni koledar zabavnih prireditev v Kranju 

- skupna promocija Kranja  

Nosilci Organizatorji zabavnih prireditev 

Koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i KS, turisti!na dru"tva, gasilska dru"tva, CTRP Kranj  

Terminski na!rt 2015, nato postane teko!a redna aktivnost 

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 7.000 ' 

Skupaj: 7.000 ' 

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv POROKE 

Osrednje vsebine S projektom se ob!ina vklju!uje v regijski produkt porok na Gorenjskem, ki je v razvoju. 
Stari Kranj ima Me"!ansko poroko, poroke nudita tudi Layerjeva hi"a in Brdo (Zoisova 
poroka). Smiselno je prepoznati in z UE Kranj dogovoriti druge privla!ne lokacije, kjer 
bi se lahko odvijali poro!ni obredi.  

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- razvoj scenarijev, zgodb, logistike, kostumov, animacije in gastronomije 
povezanih s produktom poroke 

Tr"enje in promocija 

- tr$enje v okviru destinacijskega produkta Poroka na Gorenjskem 

- promocija lokacij za poroke v MOK 
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Delovni naziv POROKE 

Koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i Zavod Carnica, JGZ RS Protokolarne storitve RS (Brdo) in drugi ponudniki lokacij in 
organizatorji porok  

Terminski na!rt 2015 – 2016 

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 30.000 ' 

Skupaj: 30.000 ' 

Pomembnost 3 

 

Delovni naziv POSLOVNI TURIZEM IN POSLOVNA SRE%ANJA 

Osrednje vsebine S protokolarnim objektom in kongresnim centrom Brdo Kranj predstavlja eno od 
nosilnih lokacij kongresnega turizma v Sloveniji. Konferen!ne zmogljivosti ponujajo 
tudi nekateri hoteli in izobra$evalne ustanove. Po drugi strani bli$ina letali"!a in 
lokalno gospodarsko okolje dodatno utemeljujejo krepitev poslovnega turizma in 
sre!anj kot posebnega turisti!nega produkta MOK.  

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- a$urna baza podatkov o razpolo$ljivih konferen!nih zmogljivostih 

- spodbujanje razvoj spremljajo!e ponudbe:  kratki sprostitveni in kulinari!ni izleti v 
okolico, storitve prevozov, konferen!ne opreme, prevajanj,.. 

Tr"enje in promocija 

- tr$enje v okviru regijskega in nacionalnega detinacijskega produkta Konferen!ni 
turizem in Incentives 

- promocija MOK kot lokacije za poslovna sre!anja  

Koordinator Zavod za turizem Kranj 

Sodelujo!i JGZ RS Protokolarne storitve RS (Brdo) in drugi ponudniki konferen!nih zmogljivosti  

Terminski na!rt 2015 – 2020 

Okvirna vrednost Mehke vsebine: 5.000 ' 

Skupaj: 5.000 ' 

Pomembnost 3 

 

6. 1. 3 Projekti za razvoj turisti!nih produktov pod krovno temo NARAVA 

Delovni naziv KANJON KOKRE 

Osrednje vsebine Kanjon Kokre je obmo!je, kjer se sre!a ve! zgodb in ponudb, ki jih je potrebno 
medsebojno uskladiti. Bistveno je dokon!anje ureditve Kanjona Kokre (ureditev 
sprehajalnih poti, varovalnih ograj, nakup parkovne opreme, urejanje stopni"!,…). 
Prou!iti mo$nost ureditve naravnega kopali"!a in ponudbe ribolova v Kokri. Povezava 
na produkte nosilne teme »Pogledi«.  

Infrastruktura 

- dokon!anje urejanja poti v Kanjonu Kokre18 

                                                                    
18 V ureditvi kanjona Kokre ni zajet "ir"i del ureditve. 
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Delovni naziv KANJON KOKRE 

- naravno kopali"!e (prou!iti izvedljivost) 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- razvoj interpretacije in usposobitev vodnikov za vodenje po Kanjonu Kokre  

- razvoj zgodbe o konglomeratu/ labori, mlinih in mlinskih kamnih ob Kokri in 
oskrbi z vodo v mestu 

- razvoj vsebin za otroke 

- prou!iti mo$nost razvoja produkta ribolova v Kokri 

Povezani dogodki (obstoje!i) 

- Gregorjevo v Kanjonu Kokre 

Spominki 

- prou!iti mo$nost spominkov iz konglomerata 

Tr"enje in promocija 

- paketna ponudba v povezavi z Rovi pod Kranjem ali drugim produktom 
- programi za samostojen obisk 
- programi naravoslovnih u!nih ur (u!ilnica v naravi) 

- programi sprostitve in meditacije v naravi 

Nosilec/koordinator MOK 

Sodelujo!i Zavod za turizem Kranj, ZRSVN OE Kranj,  ZVKDS OE Kranj 

Terminski na!rt 2015 - 2018 

Okvirna vrednost Investicija: 240.000 ' 

Mehke vsebine: 30.000 ' 

Skupaj: 270.000' 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv VINO V ROVIH 

Osrednje vsebine Nadgradnja turisti!nega produkta ROVI z vinsko kletjo, kjer bi vinarji starali vina, hkrati  
pa bi potekala prodaja in degustacija. Mo$nost celoletne ponudbe. 

Infrastruktura 

- ureditev vinske kleti  

- pridobiti zasebnega partnerja za vlaganja 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- razvoj zgodbe temelje!e na obdobju, ko je Kranj imel ve! vina kot vode 

Povezani dogodki (obstoje!i) 

- Vinska pot v Rovih pod Kranjem 

Spominki 

- vinska kupica (replika) 

- izbrano slovensko vino  

Tr"enje in promocija 

- degustacije za skupine 

- individualni obisk 



Strategija razvoja turizma v Mestni ob!ini Kranj 2020  46 

Delovni naziv VINO V ROVIH 

Nosilec/koordinator Zavod za turizem Kranj oz. Zasebni partner 

Sodelujo!i MOK, zasebni partner 

Terminski na!rt 2020 

Okvirna vrednost Investicija: 30.000 ' 

Mehke vsebine: 10.000 ' 

Skupaj: 40.000 ' 

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv AKTIVNA SPROSTITEV NA ROBU MESTA 

Osrednje vsebine Za promocijo Kranja kot izhodi"!a za aktivnosti v naravi je smiselna vzpostavitev 
Outdoor centra, kjer bo za izposojo na voljo razli!na oprema (ribolov, lov, !olnarjenje 
na Mav!i"kem jezeru, krpljanje, pohodni"tvo, plezanje,...), mo$nost nakupa drobne 
opreme in vodnikov, najem vodni"ke slu$be ter ponudba raznovrstnih izletov in 
dogodiv"!in v bli$nji okolici Kranja ter v celotni destinaciji Gorenjska. 

Infrastruktura (Op. Ureditev  je ume#"ena v RRP Gorenjske 2014-2020.) 

- ureditev centra v prostorih PD Kranj (Be$kova vila)  

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- aktivna sprostitev na robu mesta 

Povezani dogodki (obstoje!i) 

- Svetovni pokal v "portnem plezanju 

- Plezalni dnevi Kranja 

Tr"enje in promocija 

- sodelovanje s ponudniki namestitev 

- vnaprej dolo!eni paketni termini 

- individualna vodenja 

Nosilec/koordinator Planinsko dru"tvo Kranj 

Sodelujo!i Zavod za turizem Kranj, CTRP Kranj, KS, ribi"ke dru$ine, lovske dru$ine, "portne 
agencije, organizatorji "portnih in rekreacijskih dogodkov 

Terminski na!rt 2016 – 2018 

Okvirna vrednost Skupaj: 50.000 '  

Pomembnost 2 

 

Delovni naziv POHODNI$KE TEMATSKE POTI 

Osrednje vsebine Namen projekta je vzpostavitev priporo!ljivih sprehajalnih in pohodni"kih poti med 
mestom in pode$eljem Kranja, "iritev mre$e tematskih poti in razvoj novih vsebin, ki bi 
omogo!ile razvoj aktivnosti v naravi in promocijo produktov pode$elja. Uporabijo se 
obstoje!e poti. Nujno vzpostaviti sistemati!en pristop ter sodelovanje vseh slu$b MOK, 
soglasodajalcev, lastnikov zemlji"! in KS pri na!rtovanju, izvedbi in upravljanju. 

Infrastruktura: izbor, ozna!itev, urejanje poti, po!ivali"! in razgledi"! 

Mehke vsebine 
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Delovni naziv POHODNI$KE TEMATSKE POTI 

Razvoj produkta  

- tematske zasnove poti, razvoj zgodb in intepretacije!

- karte in GPS poti 

- vklju!evanje ponudnikov ob poti 

Povezani dogodki (obstoje!i) 

- pohodi: pohod po Mamutovi de$eli, Rekreatur, tek okoli Brda,... 

Tr"enje in promocija 

- individualni !

Nosilec/koordinator MOK 

Sodelujo!i Zavod za turizem Kranj, KS 

Terminski na!rt 2015-2020 

Okvirna vrednost Skupaj:  - 

Opomba: Vrednosti ni mogo!e opredeliti. Na!rtovanje in zagotavljanje virov 
financiranja nalo$be je del trajnostne prometne politike MOK. 

Pomembnost 1 

 

Delovni naziv MRE&A KOLESARSKIH POTI 

Osrednje vsebine Namen projekta je zagotavljanje trajnostne mobilnosti, mo$nosti varnega dostopa s 
kolesom v in iz Kranja ("e posebej v smeri proti Ljubljani, Zgornji Gorenjski ter 
okoli"kimi ob!inami oz. ob!inskimi sredi"!i) ter povezovanje pode$elja in mesta s 
kolesarskimi potmi. Pove!anje varnosti in omogo!anje tovrstne mobilnosti tudi za 
lokalno prebivalstvo. (⌘ Politika trajnostne mobilnosti) 

Infrastruktura:  

- na!rtovanje (projektiranje), odkupi zemlji"!, izgradnja kolesarskih poti  

- prekategorizacija poti, kjer smiselno 

- v vmesnem obdobju do izgraditve mre$e: ozna!evanje priporo!ljivih kolesarskih 
tras 

Mehke vsebine 

Razvoj produkta  

- razvoj servisov in ponudbe ob kolesarskih poteh !

- GPS in karte kolesarskih poti 

- povezave z drugo ponudbo pode$elja in mesta (rekreacija, lokalni pridelki in 
izdelki, ipd.) 

Tr"enje in promocija 

- promocija produkta je smiselna "ele, ko je vzpostavljena infrastruktura!

Nosilec/koordinator MOK 

Sodelujo!i Zavod za turizem Kranj, KS 

Terminski na!rt 2014 – 2020 

Okvirna vrednost Skupaj: Vrednosti ni mogo!e opredeliti. Na!rtovanje in zagotavljanje virov financiranja 
nalo$be je del trajnostne prometne politike MOK. 

Pomembnost 1 
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6. 2 Finan!ni na!rt 

 

Ocenjena vrednost 

Celotna vrednost ukrepov in projektov za izvedbo strategije turizma MOK do leta 2020 je ocenjena 
na 2.156.000 '.   

 

Viri financiranja 

Predvideni viri financiranja izvedbe strategije so: 

- 61 % oz. 1.307.000 ' prora!un MOK, od tega 832.000 ' programskih sredstev (cca. 119.000 
' letno) in 475.000 ' (cca. 68.000 ' letno) sredstev namenjenih investicijskim transferjem in 
subvencijam, 

- 32 % oz. 695.000 ' sredstva EU, RS oz. donatorjev in 

- 7 % oz. 154.000 ' sredstva zasebnih partnerjev. 

 

Tabela 1 Okvirni finan!ni na!rt izvajanja Strategije razvoja turizma v MOK 2014 – 2020 v ' 

Cilj % SKUPAJ 

Viri financiranja 

Prora!un MOK Drugi viri 
Skupaj 

MOK 
Program Investicije,

subvencije 
EU in RS 
(razpisi)  

Zasebni 
viri 

Cilj 1: Pove!ati turisti!no 
prepoznavnost Kranja  
PREPOZNAVNOST 17 % 365.000 325.000 325.000 0 40.000 0 
Cilj 2: Ponuditi kakovostne 
produkte do$ivetja za 
izbrane ciljne skupine 
RAZVOJ PRODUKTOV 

 
 

57 % 1.218.000 699.000 434.000 265.000 375.000 144.000 
Cilj 3: Pove!ati 
usposobljenost dele$nikov 
v turizmu in izbolj"ati 
medsebojno sodelovanje  
ZNANJE IN 
SODELOVANJE 4 % 93.000 73.000 73.000 0 10.000 10.000 
Cilj 4: Spodbujati nove 
podjetni"ke iniciative za 
ve! delovnih mest v 
turizmu in kompl.panogah 
MIKRO PODJETNI$TVO  

 
22 % 

480.000 210.000 0  210.000 270.000 0 
VSE SKUPAJ  2.156.000 1.307.000 832.000 475.000 695.000 154.000 

Pomembnost 1: 56 % 1.209.000 860.000 665.000 195.000 285.000 64.000 

Pomembnost 2: 28 % 587.000 347.000 137.000 210.000 150.000 90.000 

Pomembnost 3: 16 % 360.000 100.000 30.000 70.000 260.000 0 

 

Podrobnej"i finan!ni na!rt se nahaja v prilogi 4. 
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Finan!ne predpostavke 

Finan!ni na!rt temelji na naslednjih predpostavkah: 

- sredstva za delovanje in program Zavoda za turizem Kranj se predvidoma ohranijo v 
dana"njem obsegu 

- programska sredstva MOK (cca 119.000 ' letno), ki vklju!ujejo prete$no razvoj mehkih 
vsebin (npr. strokovna priprava novih turisti!nih produktov, nadgradnja zgodb, promocija, 
akcije ozave"!anja,..) se v ve!jem delu zagotavljajo v okviru prerazporeditve dana"njih 
obstoje!ih prora!unskih sredstev, ki jih MOK namenja za delovanje (pla!e, materialni 
stro"ki, promocija,..) Zavoda za turizem Kranj in Gorenjskega muzeja; v primeru projektnih 
aktivnosti in produktov, ki zahtevajo dodatna sredstva prora!una za ve!je in zahtevnej"e 
zunanje storitve, se v prora!unu MOK na podlagi te strategije in letnih programov obeh 
zavodov vsakokratno opredeli eventualna dodatna prora!unska sredstva MOK 

- Zavod za turizem in Gorenjski muzej pri pripravi svojih letnih in "tiriletnih programov 
upo"tevata usmeritve te strategije, izvedbo projektov pa medsebojno letno usklajujeta 

- MOK nameni letno med 60.000  in 70.000 ' iz razli!nih prora!unskih namenov (pr. urejanje 
mestnega jedra, postavljanje in obnavljanje obele$ij, pospe"evanje turizma in 
podjetni"tva,..…) za ureditev javne turisti!ne infrastrukture in podporo inovativnim 
podjetni"kim projektom (subvencije), ki lahko ob skladnem na!rtovanju s to strategijo 
dose$ejo sinergijske u!inke, 

- MOK, Zavod za turizem Kranj oz. drugi nosilci projektov v sodelovanju s partnerji 
pravo!asno pripravijo projekte za prijavo na razli!ne razpise za pridobitev predvidenih 
dodatnih EU oz. dr$avnih sredstev 

- ocenjene vrednosti projektov se ne povi"ajo 

- v finan!nem na!rtu niso zajete nalo$be v podporno javno infrastrukturo (npr. kolesarsko 
mre$o, mre$o pohodni"kih poti, mestno tr$nico, javne sanitarije,..), ki so del drugih 
ob!inskih programov in politik (pr. trajnostna prometna politika, gospodarske javne slu$be, 
urejanje mestnega jedra,..). 

Stopnja pomembnosti 

Zaradi potrebe po usklajenem finan!nem na!rtovanju prora!una, NRP in letnih programov 
zavodov, prilagajanju finan!nim zmo$nostim prora!una MOK in razpolo$ljivim finan!nim virom, so 
projekti in ukrepi opredeljeni po pomembnosti od 1 (zelo pomemben) do 3 (manj pomemben). Pri 
tem posamezna ocena pomeni: 

- Pomembnost 1: projekt je nujen za doseganje ciljev strategije, zato se prednostno 
financira iz prora!una MOK, zanj pa se tudi intenzivno i"!ejo dodatni na!rtovani viri, ki 
omogo!ijo njegovo kakovostno in celovito izvedbo 

- Pomembnost 2: projekt se bo izvajal, v kolikor bodo pridobljena predvidena dodatna 
sredstva EU, dr$ave, donatorjev ali zasebnih partnerjev; sicer se bo projekt izvajal v 
zmanj"anem obsegu 

- Pomembnost 3: projekt ni nujen za uresni!evanje ciljev strategije; v kolikor zanj ne bo 
zagotovljenih dodatnih virov se prestavi v !as po 2020 ali se ne izvede. 

 

Nedoseganje na!rtovanih finan!nih virov 

V primeru realizacije znatno ni$jih virov financiranja od na!rtovanih se: 
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- prednostno izvedejo ukrepi in projekti, ki so opredeljeni s stopnjo pomembnosti 1 

- aktivnosti usmerijo v projekte, ki lahko pritegnejo dodatna EU vire ter projekte, ki podpirajo 
nosilne produkte 

- obseg projektov in ukrepov s pomembnostjo 1 in 2 se zmanj"a oziroma racionalizira, 
projekti in ukrepi s stopnjo pomembnosti 3 pa se ne izvedejo 

- pripravi novelacija strategije   

- podalj"a rok izvedbe strategije. 

 

6. 3 Organizacija za izvajanje in spremljanje 

Sprejem  

Strategijo razvoja turizma v Mestni ob!ini Kranj 2020 sprejme mestni svet.   

Organizacija izvajanja 

Za izvajanje strategije sta zadol$ena Zavod za turizem Kranj (cilj 1, 2  in 3) in uprava Mestne ob!ine 
Kranj (cilj 4 in del cilja 2, v delu ki se nana"a na splo"no javno infrastrukturo). Zavod za turizem Kranj 
pri pripravi letnih na!rtov upo"teva usmeritve in ukrepe opredeljene s to strategijo. 

Operativno se strategija izvaja prek projektov in aktivnosti, ki jih koordinira Zavod za 
turizem Kranj. Zavod za turizem Kranj lahko za izvajanje te strategije oblikuje eno ali ve! 
delovnih sestavljenih iz klju!nih nosilcev ukrepov in projektov. 

Finan!no se strategija izvaja prek umestitve programskih vsebin in projektov v vsakoletni 
na!rt Zavoda za turizem Kranj, prora!un in na!rte razvojnih programov MOK. Posamezen 
nosilec ukrepa oz. projekta je zadol$en za na!rtovanje projektov in pravo!asno pripravo 
projektnih prijav na javne razpise za pridobitev  na!rtovanih dodatnih finan!nih virov. 

Spremljanje izvajanja  

Za operativno spremljanje izvajanja je zadol$en vodja urada mestne uprave pristojen za podro!je 
turizma. Mestna uprava enkrat letno poro!a telesu ob!inskega sveta pristojnemu za podro!je 
turizma o realizaciji strategije. Klju!ni elementi spremljanja so: 

- spremljanje doseganja kazalcev razvoja turizma v MOK (tabela v prilogi 1) 

- vsebinska in finan!na realizacija posameznih ukrepov 

- doseganje ciljev in kazalnikov rezultatov in u!inkov 

- opredelitev odstopanj s predlogom za omilitev tveganj oz. pospe"itev izvajanja strategije v 
primeru ve!jih zaostankov. 

Vmesna ocena izvajanja in predlog sprememb 

Na sredini obdobja izvajanja strategije (predvidoma leta 2017/2018) se izdela vmesna ocena 
izvajanja in predloga spremembe strategije, v kolikor je potrebna. Vmesno poro!ilo se posreduje v 
obravnavo mestnemu svetu skupaj s predlogom za morebitno spremembo strategije. 
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6. 4 Tveganja in omilitveni ukrepi 

Dejavniki tveganja temeljijo na predvidevanjih objektivnih tveganj, na katere v !asu na!rtovanja 
strategije turizma Mestna ob!ina Kranj ne more vplivati. Izvajanje strategije bo skozi sedemletno 
obdobje podvr$eno "tevilnim dejavnikom tveganja, tako znotraj ustroja mestne ob!ine, kakor tudi 
zunanjim vplivom. V nadaljevanju so opredeljeni klju!ni dejavniki tveganja in mo$ni omilitveni 
ukrepi, ki jih izvaja nosilec za zmanj"anje njihovega vpliva na postavljene cilje. Posamezne dejavnike 
tveganja smo ocenili glede na mo$nost pojavljanja po naslednji metodologiji: 

- ocena verjetnosti dogodka (VD) v razponu od 1 (najni$ja) do 5 (najvi"ja), 

- ocena posledic (OP) v razponu od 1 (najni$ja) do 5 (najvi"ja), 

- skupna ocena tveganja: SOT = VD x OP. 

 

Tabela 2 Analiza tveganj 

Tveganja Omilitveni ukrepi VD OP SOT 

Nezmo"nost prora!una 
MOK za zagotavljanje 
investicijskega in 
subvencijskega dela 
sredstev 

" pripravi se prednostna lista projektov 
" preveri se mo$nost racionalizacije  
" posku"a se pridobiti donatorje 
" posku"a se pridobiti dodatne EU vire, MOK 

zagotavlja vsaj sredstva minimalnega 
sofinanciranja 

" opustitev nalo$b 
" podjetnikom na podro!ju turizma se 

pomaga pridobiti sredstva dr$ave 

3 4 12 

Sprememba razvojnih 
prioritet mestne ob!ine 

" tesno sodelovanje vodstva ob!ine, mestnih 
svetnikov, komisije za turizem in KS v 
procesu priprave, sprejemanja in izvajanja 
strategije 

2 5 10 

Slovenska nacionalna 
turisti!na organizacija se 
osredoto!a na klasi!ne 
turisti!ne kraje in 
produkte in Kranja ne 
prepoznava kot 
pomembnej#e turisti!ne 
destinacije 

" predstavitev razvojnih, promocijskih in 
tr$enjskih ambicij turisti!ne destinacije 
Kranj vodstvu nacionalne turisti!ne 
organizacije 

" aktivna udele$ba Kranja na dogodkih, ki jih 
organizira nacionalna raven 

" ponudba gostovanj tujih novinarjev in 
agentov v Kranju 

" ponudba za gostovanje dolo!enih 
slovenskih promocijskih dogodkov v Kranju 

2 4 8 

Nezainteresiranost 
zasebnih in civilnih 
programskih partnerjev za 
sodelovanje in uvajanje 
novih produktov 

" predstavljanje strategije vodstvom javnih 
zavodov, podjetij, KS, dru"tev,.. 

" vzpostavitev neformalnih partnerskih mre$ 
in platform 

" !imprej"nja izvedba na!rtovanih  
konkretnih skupnih akcij predvidenih s 
strategijo 

2 4 8 

Nova finan!na perspektiva 
EU 2014 – 2020 ne bo 
podpirala prednostnih 
usmeritev te strategije  

" prilagoditev konceptov posameznih 
projektov novim usmeritvam 

" povezovanje z drugimi turisti!nimi 
destinacijami v ve!je projekte 

" iskanje alternativnih modelov financiranja 
(pr. ve!je vklju!evanje zasebnega sektorja) 

3 4 12 

Kranj se ne prepoznava 
kot turisti!no mesto: 
industrijska tradicija, 
pomanjkanje lokalnega 

" teko!e in na!rtno izvajanje ukrepov 
ozave"!anja in izvedba akcije Rad mam Kran 

" sodelovanje z lokalnimi mediji za 
ustvarjanje pozitivne podobe Kranja in 
gradnje percepcije Kranja kot turisti!ne 

3 2 6 
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Tveganja Omilitveni ukrepi VD OP SOT 

ponosa in poguma za 
spremembe ter ve!ji 
turisti!ni preboj 

destinacije 
" delo z otroki 

Inovativnej#i turisti!ni 
pristop konkuren!nih 
mest v Sloveniji 

 

" spremljanje politik in pristopov drugih 
slovenskih zgodovinskih turisti!nih mest 

" spremljanje novosti in trendov v primerljivih 
tujih mestih – prenos dobrih praks iz tujine 

" ve!ja kreativna drznost pri na!rtovanih 
proizvodih in tr$enju 

3 4 12 

Bistvene spremembe 
turisti!nih trendov in 
tokov 

" prilagoditev na!rtovanih produktov in 
tr$enja novim trendom 

" prerazporeditev sredstev med razvojem in 
tr$enjem 

" sprememba strategije - novelacija 

2 5 10 

 

Skupna ocena tveganja za realizacijo strategije je nizka do srednja (78 od 200 to!k). Najve!jo 
pozornost bo potrebno nameniti tveganjem, katerih skupna ocena presega 10 to!k:  

- nezmo$nost zagotavljanja prora!unskih sredstev MOK 

- nenaklonjenost nove finan!ne perspektive EU (2014 – 2020) nalo$bam v turizem in 

- inovativnej"i pristopi konkuren!nih zgodovinskih mest v Sloveniji. 
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turisti!nih dru"tev na obmo!ju Mestne ob!ine Kranj, 14.10.2013 
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turisti!na organizacija, november 2013 
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Priloga 2: Nabor klju!nih kazalnikov razvoja turizma v MOK 

Kazalnik Vir 2008 2012 Indeks 

2012/2008 

2013 Indeks 

2013/2012!
Turisti!na gibanja!

&tevilo turistov SURS 16.569 19.248 116 30.713 160!

od tega dele$ tujih turistov SURS 82 % 97 % 118 88 % 91!

&tevilo no!itev   32.013 35.339 110 55.104 156!

od tega dele$ tujih turistov SURS 85% 86% 101 87% 101!

Dol$ina bivanja   1.93 1.83 95 1.79 97.5!

&tevilo stalnih le$i"! SURS 681 713 105 777 109!

Informiranje 

  

  

  

 !

Obisk www.tourism-kranj.si   Zavod za turizem Kranj 59.355 70.581 119 72.186 102!

Obisk v TICih Kranj skupaj   8.256 18.512 224 18.727 101!

TIC Kranjska hi"a Zavod za turizem Kranj 5.965 16.358 274 15.750 96!

TIC – doma!i turisti Zavod za turizem Kranj NP 12.604 -  11.084 88!

TIC – tuji turisti Zavod za turizem Kranj NP 3.754 -  4.666 124!

TIC TD Kranj TD Kranj 2.291 2.154 94 2.977 138!

Obisk po klju!nih objektih 

  

  

  

 !

Pre"ernov spominski muzej Gorenjski muzej Kranj 9.848 10.020 102 20.597 206!

Mestna hi"a Gorenjski muzej Kranj 23.543 15.669 67 16.374 104.5!

Khislstein: Stalna razstava Prelepa Gorenjska 
razstava 

Gorenjski muzej Kranj 0 51419  - 7.022 -!

Mestno jedro: "tevilo obiskovalcev – vodenja Zavod za turizem Kranj 982 1.488 152 994 67!

Rovi: "tevilo obiskovalcev – vodenja brez 
prireditev prireditev 

Zavod za turizem Kranj 1.602 2.811 175 3.130 111!

Layerjeva hi"a Zavod Carnica 0 19.014   31.200
20 

164!

Galerija Pre"ernovi nagrajenci  GPM    5.301   5.450
21 

103!

3 stolpi: &krlovc PGK   - 6.125 -!

3 stolpi: Otro"ki stolp Pungert NP   - NP -!

$tevilo obiskovalcev na izbranih tradicionalnih dogodkih 

  

  

  

 !

Pre"ernov smenj Zavod za turizem Kranj 5.000 22.000 440 20.000 91!

Pustno rajanje Zavod za turizem Kranj 4.000 8.000 200 8.000 100!

Kranfest Zavod za turizem Kranj 40.000 35.000 88 35.000 100!

Silvestrovanje na prostem Zavod za turizem Kranj 5.000   0 6.000 -!

Rovi- "tevilo obiskovalcev na dogodkih Zavod za turizem Kranj 6.370 5.475 86 5853 107!

Teden slovenske drame PGK NP 2.775   3.148 113!

Udele$enci prireditev TD Letni razpis MOK 5.520 13.975 253 18.370 131!

Javna turisti!na infrastruktura 

 

 

 

!

Dol$ina izgrajenih kolesarskih povezav (km) MO Kranj NP    26 !

Kolesarske poti (km) MO Kranj NP   14 !

Kolesarske steze (km) MO Kranj NP   10 !

Kolesarski pas (km) MO Kranj NP   2 !

&tevilo urejenih tematskih pohodnih poti MO Kranj NP   3 !

                                                                    
19 Otvoritev december 2012. 
20 Vklju!eni dnevni obiskovalci hi"e. 
21 Brez udele$encev predstavitve Pre"ernovih nagrajencev (2012 – 921, 2013 – 779) 



Priloga 3: Pregledna matrika klju!nih produktov strategije turizma MOK  

Motiv prihoda Do!ivljanje mesta in 
dedi"#ine 

Aktivna sprostitev Kulinarika Zabava in prireditve Pode!elje Pre!ivljanje #asa z 
dru!ino in otroci 

Posel 

Destinacijska 
zgodba 

Pogledi 

Ljudje 

Narava Pogledi 

Ljudje 

Narava 

Ljudje Narava  

Ljudje 

Pogledi 

Ljudje 

Narava 

Ljudje 

Nosilni produkti 

 

POGLEDI KRANJA KANJON KOKRE KRANJSKI SEJMI 

 

KRANJSKI SEJMI 

 

KRANJSKI SEJMI 

 

KANJON KOKRE 

 

 

VELIKA IMENA 

ZLATA DOBA KRANJA 

ROVI POD KRANJEM ROVI POD KRANJEM VELIKA IMENA VELIKA IMENA ROVI POD KRANJEM 

INDUSTRIJSKA IN 
TEHNI"NA DEDI#"INA 

Produkti, ki 
dopolnjujejo 
nosilni produkt 

 

KRANJSKI ROKODELCI   VELIKI DOGODKI #PORTA 
IN KULTURE 

KRANJSKI ROKODELCI "AROBNI SVET ZA 
OTROKE 

 

ZGODBE STAREGA 
KRANJA 

VELIKI DOGODKI #PORTA 
IN KULTURE 

ZGODBE STAREGA 
KRANJA 

ZGODBE PODE$ELJA VELIKI DOGODKI #PORTA 
IN KULTURE 

Produkti 
posebnega 
interesa 

ARHITEKTURA KRANJA AKTIVNA SPROSTITEV  
NA ROBU MESTA 

LOKALNA KULINARIKA   AKTIVNA SPROSTITEV  
NA ROBU MESTA 

AKTIVNA SPROSTITEV  
NA ROBU  MESTA 

POSLOVNI TURIZEM IN 
POSLOVNA SRE"ANJA 
(incentive) ZABAVA V MESTU IN NA 

PODE$ELJU 
KOLESARSKE POTI ZABAVA V MESTU IN NA 

PODE$ELJU 

LOKALNA KULINARIKA  POHODNI#KE IN 
TEMATSKE POTI V 
NARAVI 

KOLESARSKE POTI POROKE 

POHODNI#KE IN 
TEMATSKE POTI V 
NARAVI 

LOKALNA KULINARIKA  
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Priloga 4: Okvirni finan!ni na!rt izvajanja Strategije turizma MOK 2014 – 2020 po ukrepih in projektih v % 

 Ukrep/ projekt 
1+2+3 

SKUPAJ 

 1 

MOK  

1.1.MOK 
Programi 

1.2.MOK 
investicije in 

subvencije 

 2  

EU+ RS 

3 

Zasebni viri  

Pomem-
bnost 

Cilj 1: Pove#ati turisti#no prepoznavnost Kranja in ga umestiti na 
turisti#ni zemljevid Slovenije 

365.000 325.000 325.000 0 40.000 0  

1.1 Implementacija koncepta piramide zgodb Kranja v tr!nem 
komuniciranju in gradnja turisti#ne blagovne znamke Kranja  

70.000 70.000 70.000       1 

1.2 Nadaljnji razvoj IKT orodij in (mobilnih) aplikacij za tr!enje 
celovite ponudbe mestne ob#ine  

100.000 60.000 60.000   40.000   1 

1.3 Promocija in pozicioniranje ponudbe Kranja v Sloveniji 60.000 60.000 60.000       1 

1.4 Sodelovanje v promocijskih in tr!enjskih aktivnostih in 
integralnih tematskih produktih RDO Gorenjska, Zgodovinskih 
mest Slovenije in nacionalne turisti#ne organizacije  

135.000 135.000 135.000       1 

Cilj 2: Ponuditi kakovostne produkte do!ivetja za izbrane ciljne 
skupine 

1.218.000 699.000 434.000 265.000 375.000 144.000  

2.1 Razvoj do!ivljajskih produktov in povezovanje produktov v 
celovito ponudbo skladno s piramido zgodb Kranja 

474.000 334.000 334.000 0 100.000 40.000  

Pogledi Kranja 20.000 10.000 10.000   10.000   1 

Zlata doba Kranja 75.000 40.000 40.000   35.000   2 

Industrijska in tehni&ka dedi&!ina 5.000 5.000 5.000 $ $ $ 3 

Arhitektura Kranja 5.000 5.000 5.000 $ $ $ 3 

Zgodbe Starega Kranja 20.000 10.000 10.000   10.000   2 

Zgodbe pode'elja 10.000 5.000 5.000  5.000  2 

"arobni svet za otroke 5.000 5.000 5.000       3 
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 Ukrep/ projekt 
1+2+3 

SKUPAJ 

 1 

MOK  

1.1.MOK 
Programi 

1.2.MOK 
investicije in 

subvencije 

 2  

EU+ RS 

3 

Zasebni viri  

Pomem-
bnost 

Velika imena 60.000 60.000 60.000       1 

Kranjski sejmi 100.000 80.000 80.000     20.000 1 

Kranjski rokodelci 85.000 65.000 65.000     20.000 2 

Lokalna kulinarika 7.000 7.000 7.000       1 

Zabava v mestu in na pode'elju 7.000 7.000 7.000       2 

Poroke  30.000 10.000 10.000   20.000   3 

Poslovni turizem in poslovna sre!anja 5.000 5.000 5.000       3 

Kanjon Kokre 30.000 10.000 10.000   20.000   1 

Vino v Rovih 10.000 10.000 10.000       2 

2.2 Povezovanje obstoje#ih velikih dogodkov z lokalno (gostinsko 
in trgovsko) ponudbo  

84.000 50.000 50.000     34.000 1 

2.3. Podporna javna turisti#na in druga infrastruktura   660.000 315.000 50.000 265.000 275.000 70.000  

Pogledi Kranja: razgledna plo&!ad Labore, manj&e razgledne to!ke,.. foto 
razstava na prostem 

90.000 45.000   45.000 45.000   1 

Zlata doba Kranja: Vovkov vrt –ureditev in muzealizacija, ureditve najdb 
lokalih 

150.000 75.000   75.000 75.000   2 

Zgodbe Starega Kranja: relief 20.000 10.000   10.000   10.000 2 

Zgodbe pode'elja: manj&e preureditve ambientov 10.000 5.000  5.000  5.000 2 

"arobni svet za otroke: skulptura Kran!ka 10.000 10.000   10.000     3 

Velika imena: nadgradnja Pre&eren, Puhar, Layer; razvoj Zois, Bleiweiss 40.000 30.000 30.000   10.000   1 

Kranjski sejmi: razvoj in izvajanje produkta 20.000 20.000 20.000     0 1 

Kanjon Kokre: dokon!na ureditev 240.000 120.000   120.000 120.000   1 

Vino v Rovih: vinska klet 30.000 0       30.000 2 

Outdoor center Kranj PD Kranj/ Center aktivnosti v naravi 50.000 0     25.000 25.000 2 

Cilj 3: Pove#ati usposobljenost dele!nikov v turizmu in izbolj"ati 
medsebojno sodelovanje  

93.000 73.000 73.000 0 10.000 10.000  



Strategija razvoja turizma v Mestni ob!ini Kranj 2020  58 

 Ukrep/ projekt 
1+2+3 

SKUPAJ 

 1 

MOK  

1.1.MOK 
Programi 

1.2.MOK 
investicije in 

subvencije 

 2  

EU+ RS 

3 

Zasebni viri  

Pomem-
bnost 

3.1 Vzpostavitev sodelovanja, povezovanja in koordinacije 
aktivnosti za uresni#evanje strategije in njeno spremljanje 

28.000 28.000 28.000       1 

3.2 Ozave"#anje prebivalcev, spodbujanje gostoljubnosti, 
prostovoljstva (Rad imam Kranj) 

35.000 35.000 35.000       1 

3.3 Znanje in ve"#ine za razvoj inovativne, kakovostne ponudbe 
(Znanje za turizem) 

30.000 10.000 10.000   10.000 10.000 1 

Cilj 4: Spodbujati nove podjetni"ke iniciative za ve# delovnih mest 
v turizmu in komplementarnih panogah 

480.000 210.000   210.000 270.000 0  

4.1 Turisti#ni pospe"evalnik  300.000 60.000   60.000 240.000   3$

4.2 Spodbude za razvoj novih in inovativnih turisti#nih produktov 
(MOK)  

120.000 120.000   120.000     2$

4.3 Nabor tipi#nih in reprezentativnih spominkov Kranja 60.000 30.000   30.000 30.000   1$

VSE SKUPAJ 2.156.000' 1.307.000' 832.000' 475.000' 695.000' 154.000'  

Pomembnost 1: skupaj 1.209.000$ 860.000$ 665.000$ 195.000$ 285.000$ 64.000$ $

Pomembnost 2: skupaj 587.000 347.000 137.000 210.000 150.000 90.000 $

Pomembnost 3: skupaj 360.000 100.000 30.000 70.000 260.000 0 $

 


