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AKTIVNOSTI

KRATEK OPIS

REZULTATI AKTIVNOSTI

1. RAZVOJ
1.1. Razvoj produktov
kolesarjenja in
pohodništva
Trajnostni razvoj
produktov

POHODNIŠTVO:
Razvoj daljinske pohodniške
poti Karavanke, ki se poveže s
produktom Julijana Trail

Vrednost
aktivnosti po
pogodbi

Izvedeno in
plačano v letu
2021

Izvedeno in
plačano v letu
2022

11.800,00

6.927,50

3.857,50

4.800,00

2.442,50

2.357,50

3.000,00

1.500,00

1.500,00

Karavanška daljinska pot/Karavanke
Trail obsega 7 dnevnih pohodniških
etap v povprečni dolžini od 14 do 28
km, v skupni dolžini 144 km:
- načrt poteka poti (gpx)
- potrebna soglasja za nove poti,
- identifikacija turistične ponudbe ob poti
(do 500m)
- trženjski načrt produkta
- kratek opis celotne poti in posameznih
etap

KOLESARJENJE:
Nadgradnja in vzdrževanje
turno-kolesarske poti Trans
Karavanke:
Kolesarske pentlje v
Karavankah skupno število:

Pregled posameznih odsekov TKPTK
Podpisana pogodba o vzdrževanju
TKPTK med občinami in Planinsko
zvezo Slovenije
Težjim odsekom kolesarske poti Trans
Karavanke so dodani lažji odseki, ki
potekajo po obstoječih makadamskih
poteh:
- potek kolesarskih pentelj po občinah
(gpx)
- identifikacija turistične ponudbe ob poti
- trženjski načrt produkta

AKTIVNOSTI

1.2. Izvedba raziskav,
študij, raziskave potreb
gostov

KRATEK OPIS

REZULTATI AKTIVNOSTI

Promocijske akcije umirjanja
prometa na izhodiščih
pohodniških/kolesarskih poti

2 Testna promocijska vikenda (Jesenice
v času cvetenja narcis, Tržič, pot na
Kofce):
- najem avtobusov in redarjev
- promocijske aktivnosti
- organizacija umirjanja ukrepa
(komunikacija s ponudniki,
ureditev voznih redov,
obveščanje, pregled
na terenu…)
- priporočila za izvedbo v prihodnje

Načrtovane akcije na treh
lokacijah, izvedba na dveh
lokacijah

2. PROMOCIJA
2.1. Promocijsko gradivo
(fotografije, brošure)

Nabor fotografij in kratkih
promocijskih filmov

2.2. Oglaševanje v
medijih in na spletu

1) Skupna komunikacija
krovne zgodbe, vključitev
produktov v obstoječe materiale
na mikrolokacijah
2) Integracija novih produktov
na platformi
www.outdooractive.com
3) Sodelovanje na družbenih
omrežjih
1) Sodelovanje z vplivneži na
FB in IG

2.3. Promocijske akcije
na družbenih omrežjih

Nakup fotografij in izvedba dveh
kratkih filmov z izseki za IG (za
spletno promocijo) o outdoor doživetjih
v Karavankah z vključitvijo kulinarike in
kulture v mestih
Identifikacija Karavank – izdelava
logotipa projekta

Vrednost
aktivnosti po
pogodbi

Izvedeno in
plačano v letu
2021

Izvedeno in
plačano v letu
2022

Vse izvedeno in plačano
v letu 2021

4.000,00

2.985,00

12.900,00

10.060,00

0

8.000,00

8.560,00

Vse izvedeno in plačano
v letu 2021

2.900,00

0,00

0,00

2.000,00

1.500,00

Vse izvedeno in plačano
v letu 2021

2 promocijski objavi/teden na FB in
Instagram strani – menjavanje lokacij

1 mesečna promocijska akcija z
vplivneži
- 2x prevzem profila in objav na profilu
Simply

AKTIVNOSTI

KRATEK OPIS

REZULTATI AKTIVNOSTI

Vrednost
aktivnosti po
pogodbi

Izvedeno in
plačano v letu
2021

Izvedeno in
plačano v letu
2022

Karavanke s strani vplivneža
- 4x feed post predlogi za izlet na
neobljudene lokacije
- 4x story set predloga za izlet na
neobljudene lokacije
(kolesarski in pohodniški)

3. UPRAVLJANJE
3.1. Vodenje,
koordinacija projektnih
aktivnosti

Koordinacija aktivnosti in
partnerjev
1/2 človeka/leto, kombinacija
različnih kadrov, ki so zadolženi
za dogovorjene aktivnosti)

3.2. Drugi stroški
upravljanja in vodenja

SKUPAJ

Administrativni stroški, potni
stroški, delavnice in drugi
podobni stroški…

- koordinacija in izvedba aktivnosti
- koordinacija partnerjev (4 partnerski
sestanki,
individualni sestanki in komunikacija)
- koordinacija in komunikacija aktivnosti
s PZS in
Skupnostjo Julijske Alpe
- sodelovanje pri pripravi programskih
dokumentov za razpis čezmejnega
sodelovanja Slovenija –Avstrija 20212027 (vsebina, prioritete, iskanje
projektnih partnerjev in koordinacija
projekta z avstrijskimi in slovenskimi
vladnimi institucijami )
15% vrednosti plače zaposlenega

23.000,00

23.000,00

0

20.000,00

20.000,00

Vse izvedeno in plačano
v letu 2021

3.000,00

3.000,00

Vse izvedeno in
plačano v letu 2021

47.700,00

39.987,50

3.857,50

PARTNERJI PROJEKTA
Občina Tržič

VREDNOST ZAHTEVKOV
2.025,50

Občina Jesenice

695,00

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

695,00

Občina Jezersko

442,00

SKUPAJ

3.857,50

