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1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 
 

POLNO IME: Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno  
 
KRATKO IME: LTO Laufar Cerkno 
 
NASLOV: Močnikova ulica 2, 5282 Cerkno 
 
USTANOVITELJ: Občina Cerkno 
 
USTANOVITVENI AKT: Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije občine 
Cerkno, Statut lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno – zavod za pospeševanje turizma.  
 
PRAVNA OBLIKA: Javni zavod 
 
VPIS V SODNI REGISTER: 11. 3. 2002 
 
REGISTRSKI ORGAN: Okrožno sodišče Nova Gorica 
 
ZAPOREDNA ŠTEVILKA VPISA:1/04190/00  
 
ZAKONITI ZASTOPNIK: Gregor Novaković 
 
ZAPOSLEN: Gregor Novaković 
 
MATIČNA ŠTEVILKA: 1700669 
 
DAVČNA ŠTEVILKA: 22085076  
 
TRANSAKCIJSKI RAČUN: 01214-6033300745 
 
SEKTORSKA PRIPADNOST: S.13133 (Druge enote lokalne ravni države)  
 
GLAVNA DEJAVNOST: 74.140 ( Podjetniško, poslovno svetovanje) 
 
KONTAKTNI PODATKI: Tel: 05 37 34 645, E-mail: info@visitcerkno.si, spletna stran: 
www.visitcerkno.si 
 
Osnovno poslanstvo javnega zavoda LTO Laufar Cerkno je skrb za prepoznavnost Cerkljanske 
kot turistične destinacije. Poleg tega javni zavod skrbi za celovit razvoj ter promocijo 
turističnega območja. 
 
Naloge javnega zavoda LTO Laufar Cerkno so sledeče: 
 
- informacijska turistična dejavnost, 
- celovita promocija turistične destinacije, 
- raziskovanje in analiziranje trga na področju turizma, 
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- spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov znotraj turističnega območja, 
- organizacija in izvajanje javnih prireditev, 
- ozaveščanje, spodbujanje ter sodelovanje z lokalnim prebivalstvom pri razvoju turistične 

dejavnosti na destinaciji. 
 
 

2. POSLOVNO POROČILO 2017 
 
 
Poslovno poročilo za leto 2017 je podano po posameznih sklopih glede na izvedene aktivnosti. 

Glavni cilj je povečati prepoznavnost Cerkljanske kot doživetja polne turistične destinacije.  

 

2.1. Izpolnjevanje postavljenih ciljev za leto 2017 
 
Opredeljeni dolgoročni cilji: 
 

• Spodbujati rast in razvoj kakovostnih in trajnostnih oblik turističnih dejavnosti kot 

osnovne ali dopolnilne gospodarske dejavnosti pravnih oseb in posameznikov na 

območju občine Cerkno.  
 

• Z organiziranjem in povezovanjem ponudnikov, z graditvijo celostne ponudbe, enotne 

grafične podobe območja, s promocijo in pospeševanjem prodaje na domačem in 

mednarodnem trgu, z vključevanjem lokalne ponudbe v regionalni in nacionalni okvir 

graditi območje občine Cerkno v prepoznavno turistično destinacijo.  

 
 

Zavod LTO Laufar Cerkno je v letu 2017 v celoti sledil opredeljenim dolgoročnim ciljem 

zavoda in prispeval k nadaljnji rasti in razvoju turistične destinacije. 

 
Opredeljeni splošni cilji: 

 

- povečanje števila prihodov na destinacijo, 
 

- povečanje števila prenočitev na destinaciji, 
 

- izdelava spletne strani www.visitcerkno.si, 
 

- aktivacija spletnega družabnega omrežja Facebook, 
 

- vzpostavitev spletnega družabnega omrežja Instagram, 
 

- izvedba Poletja v Cerknem, 
 

- izvedba Bevkovih dnevov, 
 

- postavitev turističnih tabel v občini in izven nje, 
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- povečati prepoznavnost in obisk Arheološkega parka Divje babe, 
 

- udeležba na različnih turističnih sejmih, 
 

- nadgradnja aktivnosti v okviru Konzorcija Slovenia Green. 
 
 
Kadrovska politika 
 
V letu 2017 je bila v zavodu redno zaposlena ena oseba. V mesecu avgustu je bila za en 

mesec v okviru programa »Delovni preizkus« k nam napotena ena oseba. Od septembra pa 

do konca novembra je bila v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu« 

2017/2018 k nam napotena ena oseba.  

 
 

3. REALIZIRANI POMEMBNEJŠI PROJEKTI V LETU 2017 
 

3.1. Postavitev nove spletne strani 

Spletna stran www.turizem-cerkno.si je bila glede na potrebe v današnji časih popolnoma 

neustrezna. Zaradi tega je bila postavljena povsem nova, trenutnim zahtevam primerna 

spletna stran. Spremenila se je tudi domena, ki je potencialnim obiskovalcem bolj razumljiva.  

Nova spletna stran je polna tako tekstovnega, kot tudi slikovnega materiala. Posledično je 

precej bolj obiskana, saj se tudi redno osvežuje z dodajanjem različnih vsebin (novice, dogodki 

itd.) 

 

3.2. Aktivacija družabnega omrežja Facebook 

Oglaševanje preko družabnih omrežij je v današnjem svetu nujno, saj se vse več posameznikov 

za dopustovanje odloča preko brskanja po spletu. Facebook je omrežje, ki ga uporablja izredno 

veliko ljudi, zaradi tega se da preko njega nagovarjati potencialne obiskovalce. Posledično smo 

pričeli z aktivnim oglaševanjem na tem omrežju na način, da smo pričeli izpostavljati tako 

naravno, kot tudi kulturno dediščino Cerkljanske. Odziv na naše objave je izredno pozitiven, 

kar se kaže tudi v povečanem obisku našega profila. 

 

3.3. Vzpostavitev družabnega omrežja Instagram 

Instagram je družabno omrežje za izmenjavo fotografij, video gradiva, katerega uporaba je v 

zadnjem letu drastično poskočila. Zaradi tega je bilo nujno potrebno, da smo kot turistična 
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destinacija tudi sami odprli profil na omenjenem omrežju. Preko slikovnega ter video gradiva 

uspešno predstavljamo lepote naših krajev, kar se vidi tudi po odzivih na naše objave.  

 

3.4. Pričetek aktivnosti za postavitev turističnih tabel 

Na podlagi opažanj, da je usmerjevalnih tabel za obisk tako naravne, kot tudi kulturne 

dediščine občutno premalo, smo se odločili za pripravo projektne dokumentacije, ki nam bo 

omogočila spremembe na tem področju. Arheološki park Divje babe je nujno potrebno 

opremiti z usmerjevalnimi tablami, saj trenutno ni praktično nobene, ki bi obiskovalce 

usmerjala k tej znamenitosti. Prav tako so pomanjkljive označbe na avtocestnih odsekih na 

Primorskem, kot tudi Gorenjskem.  

 

3.5. Izvedba prireditve Poletje v Cerknem 

V mesecu juliju smo izpeljali tradicionalno prireditev Poletje v Cerknem. V treh dneh jo je 

obiskalo rekordno število ljudi, ki jih je bilo skupaj preko 2 tisoč. Največ zanimanja so 

obiskovalci pokazali za večerno dogajanje, ki je bilo letos še kako pestro. Nedeljski dan je bil 

namenjen Aninemu sejmu ter sv. maši za vse Cerkljane. V celoti gledano se je dogodek pokazal 

kot izredna popestritev poletnega dogajanja na Cerkljanskem. 

 

3.6. Izvedba prireditve Bevkovi dnevi 

LTO Laufar Cerkno je letos prevzel vlogo glavnega koordinatorja Bevkovih dnevov, predvsem 

pa je poskrbel za promocijo dogodka preko različnih kanalov. V približno 10-ih dneh se je 

zvrstilo lepo število različnih dogodkov, tako kulturnih, kot tudi športno obarvanih.  

 

3.7. Izvedba aktivnosti za večjo prepoznavnost AP Divje babe 

AP Divje babe je nažalost še vedno relativno slabo poznan. Tako v domačem (Slovenskem), kot 

tudi širšem (tujem) okolju. Zaradi tega smo v letošnjem letu izpeljali kar nekaj projektov, s 

katerimi smo poizkušali povečati prepoznavnost samega parka. Preko poletja smo vsak vikend 

imeli organizirana vodenja v jamo Divje babe, kar se je pokazalo kot izredno pozitivno. Poleg 

tega nas je obiskal novinar Slovenskih novic, ki je napisal dve strani dolg članek o Arheološkem 

parku ter najpomembnejši najdbi v njej. Gostili smo tudi Hrvaške turistične novinarje, ki smo 

jim razkazali tako jamo, kot tudi Šebreljsko planoto. Posledično je bilo v Hrvaških medijih kar 
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nekaj člankov na to temo. Konec avgusta smo skupaj s priznano slovensko glasbenico Tinkaro 

Kovač na Šebreljski planoti izpeljali koncert posvečen AP Divje babe, ki je bil izredno dobro 

obiskan. Vzpostavilo se je sodelovanje z Narodnim muzejem Slovenije, ki hrani 

Neandertalčevo piščal. Eden izmed skupnih projektov je tudi ta, da smo se uspeli dogovoriti z 

Olimpijskim komitejem Slovenije, da bo najstarejše glasbilo na svetu predstavljeno v Slovenski 

hiši na Olimpijskih igrah v Južni Koreji.  

 

3.8. Shema za razvoj turizma na Cerkljanskem 

LTO Laufar Cerkno je prevzel vodenje »Sheme« v katero je vključenih veliko število ponudnikov 

namestitvenih kapacitet. Bistvo sodelovanja je v povezovanju med seboj, v izmenjavi idej, v 

izpeljavi skupnih projektov v korist razvoja turistične ponudbe na destinaciji. V letu 2017 so 

bili postavljeni odlični temelji (projekt PASS CERKNO), na katerih moramo graditi uspešno 

zgodbo še naprej.  

 
 

4. TURIZEM NA CERKLJANSKEM V ŠTEVILKAH 
 

4.1. Prihodi in prenočitve (primerjava 2016/2017) 

Leto 2017 je bilo za Cerkljanski turizem zelo uspešno. Statistični podatki kažejo občutno rast, 

tako na področju prihodov, kot tudi prenočitev.  

Če se najprej osredotočimo na prihode, je bilo teh v letu 2017 v primerjavi z letom 2016 za          

14 % več. Domači gostje so pri tem ustvarili 13 % več prihodov, medtem, ko je bilo tujih gostov 

kar 18 % več. 

Med državami iz katerih je prišlo največ tujih gostov prednjači Hrvaška, ki je ustvarila približno 

30 % vseh prihodov, sledi Italija s 13 % ter Belgija z 9 %. V primerjavi z letom 2016 smo občutno 

rast prihodov zabeležili s strani madžarskih gostov (30 %) ter Belgijcev (15 %).  

Pri prenočitvah je slika takšna, da jih je bilo v letu 2017 ustvarjenih skupno 13 % več kot v letu 

2016.  

Ob tem velja omeniti, da je bila presežena meja 50.000,00 ustvarjenih prenočitev (52.661,00). 

Veseli predvsem podatek, da so tuji gostje ustvarili kar 19 % več prenočitev, medtem, ko so jih 

domači gostje ustvarili 9 % več. Sicer tudi po številu ustvarjenih tujih prenočitev prednjačijo 
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Hrvati (34 %), sledijo jim Belgijci z 12 % ter Madžari z 11 %. Tudi tukaj lahko največjo rast v 

primerjavi z letom 2016 pripišemo madžarskim gostom, ki so ustvarili 17 % več prenočitev, 

sledijo jim Hrvati z 14 % rastjo.  

Razmerje med domačimi in tujimi gosti je nekje 60 % proti 40 % v prid domačim gostom, tako 

pri ustvarjenih prenočitvah, kot tudi prihodih. Se je pa ta razlika v letu 2017 za nekaj odstotkov 

zmanjšala v primerjavi z letom 2016.  

Povprečna doba bivanja zadnji dve leti ostaja nekje na enakem nivoju, kar pomeni, da se 

obiskovalec na Cerkljanskem zadrži približno 3,1 dneva.  

 

4.2. Obisk turističnih znamenitosti (primerjava 2016/2017) 

Podatki o obisku glavnih turističnih znamenitosti v občini so zelo vzpodbudni. Partizansko 

bolnico Franja je do konca novembra letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lanskega 

leta obiskalo kar 18 % več gostov (25.512), od tega je bilo tujih 30 %. Njihova rast v primerjavi 

z letom 2016 pa je bila še višja, in sicer za kar 20 %. Veliko je k povečanemu obisku 

pripomogla pridobitev Znaka evropske dediščine v letu 2015. 

Obisk Cerkljanskega muzeja je bil primerjalno nekaj manjši, predvsem na račun tujih 

obiskovalcev. Glavni razlog gre iskati v tem, da je bil v letu 2016 Svetovni čipkarski kongres v 

Ljubljani, kar nekaj skupin udeležencev pa je obiskalo tudi Cerkljanski muzej. Bevkova 

domačija zadnja leta beleži rahel padec obiska. To gre pripisati dejstvu, da Bevka ne vključujejo 

več v pouk osnovnošolcev v takšni meri kot nekoč, saj med današnjimi mladimi bralci ni več 

tako priljubljen. Arheološki park Divje babe v letu 2017 beleži približno enak obisk kot leto 

poprej, in sicer nekaj več kot 1.000 obiskovalcev. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitcerkno.si/partizanska-bolnica-franja/
http://www.visitcerkno.si/partizanska-bolnica-franja/
http://www.visitcerkno.si/cerkljanski-muzej/
http://www.visitcerkno.si/bevkova-domacija-v-zakojci/
http://www.visitcerkno.si/bevkova-domacija-v-zakojci/
http://www.visitcerkno.si/arheoloski-park-divje-babe/
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5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 

 

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 2017 2018

PISARNIŠKI MATERIAL 0 45

PORABLJENI DRUGI POMOŽNI MATERIAL 412 350

PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA 774,69 780

REKLAMNI MATERIAL 3.450,00 3.200,00

DRUGI STROŠKI MATERIALA 570 830

Skupaj 5206,69 5205

POŠTNE STORITVE 45 50

TELEFONSKE STORITVE 481 630

OGLAŠEVANJE V MEDIJIH 1.284,00 900,00

REKLAMNE STORITVE - Gozdni selfness 77,82 0

KOMUNALNE STORITVE 75 77

STROŠKI RAČUNOVODSKIH STORITEV 2421,7 2421,7

STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV 2.250,00 1.700,00

STORITVE PROMOCIJE TURIZMA 520 6.000,00

STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE 1.530,00 1.964,00

STROŠKI OSTALIH STORITEV - razne 80,52 55

STROŠKI OSTALIH STORITEV - delo v pisarni 1.750,00 0

STROŠKI KOTIZACIJ, SEMINARJEV 325 750

STROŠKI SEJMOV 4.500,00

STROŠKI PROJEKTA - Turistične table in vzdrževanje turistične infrastrukture 6.000,00

PROJEKT POLETJE V CERKNEM 13.500,00 14.000,00

PROJEKT DIVJE BABE 22.000,00

PROJEKT DIVJE BABE - Vzdrževanje arheološkega parka 4.860,00 4.860,00

STROŠKI PROJEKTA - BEVKOVI DNEVI 1.250,00 1.250,00

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE IN OPREMO 360,00 360

PROVIZIJA PLAČILNEGA PROMETA 41,00 52

PLAČILO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 3.890,60 5.750,00

DELO PO POGODBI 1.465,00 750,00

AVTORSKI HONORAR 1.614,00 0

Skupaj 37820,64 74069,7

OBRAČUNANA AMORTIZACIJA 0,00 0

Skupaj 0,00 0

PLAČE ZAPOSLENIH 22.231,75 44.847,00

Skupaj 22.231,75 44.847,00

OBRESTI 2,15 0

Skupaj 2,15 0

STROŠKI OPOMINOV 21 0

Skupaj 21 0

SKUPAJ 65.282,23 124.121,70

PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

Prihodki iz sredstev javnih financ - dotacije za plače 20.726,00 44.847,00

Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev 5.450,00 7.200,00

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

Prihodki iz sredstev javnih financ - dotacija za materialne stroške 10.000,00 10.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - dotacija za projekte 20.000,00 20.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - Poletje v Cerknem 7.236,00 14.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - Delovanje TIC-a 2.000,00 2.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - Turistične table in vzdrževanje turistične infrastrukture 12.000,00 6.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - Projekt Divje babe 22.000,00 22.000,00

Prihodki iz sredstev javnih financ - Divje babe - vzdrževanje arheološkega parka 4.860,00 4.860,00

SKUPAJ 104.272,00 130.907,00
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5.1. Obrazložitev finančnega načrta za leto 2018 
 
    5.1.1. Odhodki in drugi izdatki 
 

PROJEKTI: 

Določeni projekti so se pričeli pripravljati v letu 2017 in bodo realizirani v letu 2018. Posledično 

na ta račun tudi ni bilo nobenih stroškov (Projekt Divje babe, Turistične table itd.). V letu 2018 

je planiranih kar nekaj ostalih projektov (digitalna kampanja, pridobitev video gradiva za 

namen promocije destinacije), ki bodo finančno zahtevnejši. Poleg tega je v načrtu tudi 

udeležba na nekaterih nam zanimivih sejmih.  

 

KADROVSKA POLITIKA: 

Na tem področju je v letu 2018 predvidena dodatna zaposlitev, ki je zaradi planiranih 

aktivnosti v prihodnjih letih nujno potrebna.  

 

    5.1.2. Prihodki in drugi prejemki 
 
Na prihodkovni strani je razlika v primerjavi z letom 2017 v predvideni dodatni zaposlitvi. 

Zmanjšala se je postavka »Turistične table in vzdrževanje turistične infrastrukture«. Več 

sredstev pa je predvidenih za izpeljavo dogodka Poletje v Cerknem. Preostale postavke 

ostajajo nekje na istem nivoju kot v letu 2017.  

 

  


