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JOŽE KOTNIK, za njegovo 8 letno uspešno opravljanje dela Župana
7. seja dne 16.6.2003, sklep 7/12, podeljen 7.8.2003.
Gospod JOŽE KOTNIK je bil rojen na Koroški Beli, vendar se je kot mlad, a že
uveljavljen turistično gostinski delavec poročil v Kranjsko Goro. Tu je pozneje kot
samostojni gostinec osnoval enega izmed prvih zasebnih hotelov, kjer je lahko pokazal
svoje sposobnosti. Nova lokalna samouprava v Sloveniji je bila zanj poseben izziv,
kjer je želel uresničiti vsaj del svojih zamisli.
Za župana je kandidiral na prvih demokratičnih volitvah v letu 1994 in bil v drugem
krogu tudi izvoljen. Z veliko energije in entuziazma je začel orati ledino na področju
nove lokalne samouprave. Zavedal se je, da je razvoj Občine odvisen od kvalitetnega
turizma, ki bo temeljil na okolju prijaznih oblikah turistične ponudbe, v sodelovanju in
s spoštovanjem naravnega in kulturnega življenjskega prostora prebivalcev
Zgornjesavske doline.
Njegovo razvojno vizijo so občani podprli tudi, ko je drugič kandidiral za župana in je
bil na volitvah leta 1998 izvoljen že v prvem krogu. V svojem drugem mandatu je
želel nadaljevati in zaključiti začeto delo, oziroma projekte.
V svojih dveh mandatih je Občino povezal v evropski prostor, kar je ob vstopu
Slovenije v Evropsko zvezo prihodnje leto, za občino Kranjska Gora gotovo prednost.
V tem času se je Občina povezala in pobratila z občino Waasmunster v Belgiji, Santa
Marinella v Italiji, podpisala več protokolov o sodelovanju z občinami, postala je
članica mednarodnega Omrežja alpskih občin, katerega član predsedstva in
predstavnik Slovenije v predsedstvu je bil Jože Kotnik, tri mandate zaporedoma.
Veliko napora je vložil v to, da je Občina prepoznavna tako v Sloveniji kot tudi širše v
Evropi. S svojim videnjem je prestopil občinske meje in se povezoval s podobnimi
dejavniki na raznih področjih. Kandidatura za skupne zimske olimpijske igre “Brez
meja” je bila zanj in za občino velik izziv, ki ga je ves čas aktivno podpiral in
sodeloval, Vlada Republike Slovenije pa ga je pooblastila za zastopanje interesov
Gorenjske in Slovenije v skupnih promocijskih aktivnostih.
O uspešnosti njegovega delovanja govorijo uresničeni projekti, ki jih je v času svojih
dveh mandatov izvedel.
Gotovo najpomembnejši in največji projekt je izgradnja kanalizacijskega sistema z
najmodernejšo čistilno napravo, za katero je občini uspelo pridobiti evropska
nepovratna sredstva. Sledi projekt mednarodne kolesarske poti, kabelska televizija,
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vrtina za termalno vodo, podprl je uvedbo dveh projektov CRPOV-za razvoj podeželja
v Mojstrani in Ratečah, uresničil obe novogradnji mrliških vežic v Ratečah in
Podkorenu, začel in dokončal ureditev osrednjega trga v Kranjski Gori, urejeval vaška
jedra v Podkorenu, Ratečah in na Dovjem, ves čas koordiniral in vodil projekt
prometnega urejanja visokogorskega prelaza Vršič, ureditev naravnega rezervata
Zelenci, podprl aktivnosti za Slovenski planinski muzej v Mojstrani, ter usmerjal delo
občinske uprave v izvedbo projektov ostale komunalne infrastrukture.
Občino je upravljal kot uspešno podjetje in tak način dela zahteval tudi od sodelavcev,
vedno pa je spoštoval zakonodajo in strokovnost argumentov. S svojo nekonfliktnostjo
in človeškim pristopom je ustvaril ozračje zaupanja tako med najstarejšimi
generacijami občanov, ki jih je vsako leto obiskoval, kot tudi med mladimi, kjer je
podpiral njihove športne in kulturne aktivnosti. Predvsem pa je podpiral umetnost in
kulturo, saj je v okviru projekta Imago Sloveniae zagotovil Kranjski Gori kulturne
dogodke najvišjega kakovostnega razreda.
Za svoj prispevek k začetkom delovanja in razvoju novoustanovljene Občine Kranjska
Gora bi si Jože Kotnik prav gotovo zaslužil zlato odličje. Vendar ima glede na njegovo
sorazmerno mladost in dejstvo, da je še vedno aktiven in bo gotovo uresničil še
prenekatero idejo, še veliko priložnosti, da bo kandidat tudi za najvišje občinsko
priznanje. Zato Občinski svet Občine Kranjska Gora podeljuje JOŽETU KOTNIKU
SREBRNI GRB OBČINE KRANJSKA GORA.

