Na podlagi 3. člena Zakona o pospeševanju turizma (Ur.list RS 57/98), Sklepa o ustanovitvi
Zavoda za promocijo in razvoj turizma Občine Kranjska Gora (UVG 18/97) ter Odločbe o
podelitvi statusa turističnega območja, št. 017-38/98-1, je Občinski svet Občine Kranjska gora
na svoji 19. seji, dne 22.05.2000, sprejel naslednji

SKLEP
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije

URADNE UGOTOVITVE

1. člen
Občina Kranjska Gora je za opravljanje nalog pospeševanja turizma na zaokroženem
turističnem območju ustanovila Zavod za promocijo in razvoj turizma Občine Kranjska Gora.
Zavod za promocijo in razvoj turizma Občine Kranjska Gora, Borovška 99a, 4280 Kranjska
Gora, je javni zavod, vpisan v sodni register s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju z dne
14.11.1997, pod številko registrskega vložka 1/06088/00, matična številka 1201727.
DEJAVNOST ZAVODA
2. člen
Zavod v skladu z Zakonom o pospeševanju turizma (v nadaljevanju ZPT) izvaja predvsem
naslednje naloge:


















razvijanje in pospeševanje celovite turistične ponudbe na območju občine,
priprava strategije razvoja turističnega območja in razvojnih projektov,
pospeševanja turistične dejavnosti,
načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in informacijsko promocijskih
dejavnosti,
raziskovanje in analiziranje trga,
organizacija in izvedba stalnih in občasnih turističnih prireditev,
obdelava podatkov o turističnem prometu,
koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi subjekti v občini,
spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanja,
izdajanje knjig, časopisov in revij,
pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
vključevanje aktivnosti organizacij in društev s statusom društev, ki delujejo v javnem
interesu,
sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi
subjekti s področja turizma,
opravljanje drugih aktivnosti, ki spadajo v področje turizma, če tako odloči ustanovitelj.

Dejavnost zavoda je določena v njegovem statutu.
ČLANSTVO V ZAVODU
3. člen
Člani zavoda so, na podlagi ZPT, vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s
turizmom neposredno povezano dejavnost in sobodajalci in kmetje, ki opravljajo gostinsko
dejavnost, če imajo v občini svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane
dejavnosti.
Članstvo za vse navedene je obvezno. Člani so lahko tudi turistična društva, ki pridobijo
status društva, ki deluje v javnem interesu in druga društva na podlagi pristopne izjave.
4. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju zavoda preko članov sveta zavoda in strokovnega sveta.
Člani zavoda so o delu zavoda informirani na letnem občnem zboru in z drugimi oblikami,
določenimi v statutu.
SREDSTVA ZAVODA
5. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje poslovanje:
 s proračunskimi sredstvi občine iz naslova koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo,
 s članarino,
 s turistično takso,
 z lastnimi prihodki,
 s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
 s sredstvi iz naslova javnih razpisov,
 s sredstvi nacionalne turistične organizacije,
 z donacijami in dotacijami,
 z drugimi viri.
6. člen
Na podlagi tega sklepa se določa, da je Zavod za promocijo in razvoj turizma Občine
Kranjska Gora lokalna turistična organizacija.
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