PRISTOJNOST:

OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA

PREDLAGATELJ:
POROČEVALEC:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA
Služba za gospodarstvo in gospodarske javne službe

Zadeva:
STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA
OBČINE KRANJSKA GORA 2015-2025
Gradivo za 9. sejo Občinskega sveta
ZAKONSKA PODLAGA:
29. člen ZLS, uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2,
Ur. list RS št. 94/2007, 27/2008-odločba US, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 84/2010 - Odl. US, 40/2012-ZUJF), 16.
člen Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 47/2014-UPB1), Zakon o
spodbujanju razvoja turizma (UR.l. RS, št. 2/2004,
57/2012),

Predlog za obravnavo :

Na podlagi Odloka o delovnih telesih občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 104/2009) predlagamo, da gradivo
obravnava Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne
službe

V letu 2015 se izteka desetletno obdobje in tako je pred nami nova Strategija razvoja turizma
v občini Kranjska Gora. Glede na to, da je turizem najbolj pomembna gospodarska dejavnost
v občini, smo z aktivnostmi za pripravo nove strategije razvoja turizma pričeli že v letu 2014.
Lokalna turistična organizacija je organizirala 4 delavnice, ki sta jih strokovno vodila in
usmerjala Andrej Pompe in Mateja Gruden. Delavnic se je udeležilo veliko število
predstavnikov lokalnega gospodarstva in rezultati teh delavnic so bili odlična osnova za
izdelavo pričujočega dokumenta.
Župan občine Kranjska Gora, Janez Hrovat, je v začetku leta 2015 imenoval ožjo delovno
skupino in izbran je bil tudi izvajalec, to je podjetje Regia Part, ki ga vodi Neda Kovačič.
Pričeli smo z aktivno pripravo dokumenta za prihodnje desetletno obdobje. S strani
gospodarstva, turističnih društev in posameznikov smo pridobili nabor projektov, ki jih želijo
v obdobju do leta 2015 realizirati, ožja delovna skupina se je večkrat sestala in ob koncu
meseca avgusta 2015 je bil izdelan osnutek Strategije razvoja turizma v občini Kranjska Gora
2015-2015. Dokument je bil posredovan in predstavljen širši delovni skupini, ki so jo
sestavljali predstavniki turističnega gospodarstva in tudi ti so podali svoja mnenja in
dopolnitve, oz. svoj prispevek k osnutku strategije.
V nadaljevanju je bila Strategija razvoja občine Kranjska Gora obravnavana tudi na 8. seji
Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila 23.11.2015, na 13. seji
Strokovnega sveta LTO, dne 02.12.2015 in na seji Sveta zavoda, ki je bila 03.12.2015.
Kratko predstavitev dokumenta bo podala Neda Kovačič, ki je Strategijo razvoja turizma
občine Kranjska Gora 2015-2015 tudi napisala.

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora predlagamo, da po opravljeni razpravi sprejme
sklep:

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Strategijo razvoja turizma Občine
Kranjska Gora 2015-2025.
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 Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015-2025 (posebna priloga gradiva)

