Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 812
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail: obcina@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Oddelek za gospodarstvo in
gospodarske javne službe
Št.: 032/10-24/2007-vč
Datum: 29.09.2009

ZAPISNIK
12. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt, ki je bila v ponedeljek, 28.09.2009 ob 18.00
uri, v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni člani Odbora: Marinka Puc Koplan, Mirjana Benedik, Robert Plavčak, Emil Tavčar,
Janez Zajšek, Slavko Miklič
Ostali prisotni: Mirjam Žerjav, Vida Černe
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje;
Obravnava polletnega poročila LTO
Obravnava osnutka Razvojnega programa občine
Predlogi, vprašanja in pobude.

Ad 1.
Člani odbora so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in tudi soglasno potrdili zapisnik
11. seje Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt s pripombo, da se zapisnik zapiše tako, da so
posebej zapisani in poudarjeni sklepi.
Ad 2.
Direktorica LTO-ja, Mirjam Žerjav, je predstavila polletno poročilo delovanja Lokalne
turistične organizacije.
V razpravi je g. Mikliča zanimalo zakaj tako malo gospodarskih subjektov sodeluje pri
sofinanciranju dejavnosti LTO. Direktorica mu je pojasnila, da je sodelovanje prostovoljno in
s problemom, kako pritegniti gospodarske subjekte k sodelovanju oz. sofinanciranju, se že
dolgo aktivno ukvarjajo. Miklič dalje ugotavlja, da bi morali tiste, ki delovanje LTO
sofinancirajo, dodatno stimulirati, recimo ti naj bi imeli prednost ko TIC napoti goste na
prenočevanje. Na osnovi razprave je bil sprejet sklep:
LTO oz. TIC pripravi pregled iz katerega bo razvidno katerim sobodajalcem napotijo
največ gostov.
G. Plavčak je pri pregledu gradiv ugotovil, da je obisk TIC-a v zadnje pol leta za eno tretjino
manjši kot lansko leto in sprašuje ali je temu razlog odpiralni čas TIC-a.
Direktorica je pojasnila, da delovni čas TICa niso spreminjali in to no more biti razlog.
Verjetno je razlog v manjšem obisku destinacije.
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G. Plavčaka je tudi zanimalo kakšni so razlogi, da so stojnice na Trgu na Gorici slabo
zasedene. Je najemnina teh previsoka? Pozimi je verjetno preveč mraz, poleti pa ne vidi
razloga zakaj so stojnice skoraj prazne. G. Žerjav mu je pojasnila, da so najemnine izjemno
nizke, sklep Sveta zavoda pa je celo, da imajo vse sekcije Podeželskih žena najem brezplačen.
Na LTO-ju se trudijo, da bi pridobili več primernih ponudnikov, ki bi prodajali na stojnicah.
Na vprašanje glede spremljanje Strategije razvoja turizma pa je pojasnila, da se je sestala
komisija, ki spremlja uspešnost poslovanja LTO in spremlja tudi izvajanje strategije in le-ta
bo najprej izdelala kazalce potem pa bodo pristopili, skupaj z zunanjim izvajalcem, k izdelavi
ocen.
G. Plavčak je tudi predlagal, da se odpišejo terjatve, ki so očitno neizterljive in pohvalil je
pripravo aktov, ki razrešujejo nejasnosti in predlaga, da se v vseh doda člen, ki določa kdaj
stopi novi akt v veljavo. Direktorica mu je pojasnila, da je Svet zavoda sprejel sklep za odpis
določenih terjatev in tudi akti bodo ustrezno dopolnjeni.
G. Benedik je zanimalo oglaševanje v tujih agencijskih materialih in sicer plačevanje oglasov
v katalogih agencij. G. Žerjav ji je pojasnila, da se agentom zaradi slabe prodaje Kranjske
Gore le-te ne izplača oglaševati in v izogib temu, da bi Kranjsko Goro odstranili iz katalogov,
je LTO plačal oglas in tako zagotovil, da se Kranjska Gora še naprej pojavlja v katalogih,
predvsem angleških, agencij. G. Benedik je poleg ostalih pripomb dodala tudi pojasnilo zakaj
manjši sobodajalci ne morejo sofinancirati skupnih oglaševalskih akcij. Zaradi majhnega
števila postelj ustvarijo manj kot veliki lastnik hotelov, ključ obremenitve pri oglasih pa je
enak. Znesek (recimo 300 €) na enoto je relativno visok za manjšega hotelirja ali sobodajalca.
Pri določenih akcijah bi z veseljem sodelovali, vendar zaradi visokih zneskov tega enostavno
ne zmorejo.
G. Zajšek je ponovno izpostavil teptanje tekaških prog na območju Mojstrane. Člani odbora
ponovno apelirajo na LTO, da v letošnji zimi zagotovi teptanje tekaških prog na celotnem
območju Mojstrane.
Ob koncu razprave na to temo so člani sprejeli sklep:
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so se seznanili s polletnim poročilom
LTO.
Ad 3.
V razpravi so člani odbora podali svoje poglede na ta dokument in večina jih ugotavlja, da
dokument ni takšen kot so si ga predstavljali. Nekaj stvari je izpuščenih (termalna voda,
povezave z Bovcem, idr.), nekaj pa preveč poudarjeno.
Na osnovi razprave je bilo ugotovljeno, da dokument predstavlja strateški dokument in je kot
tak postavil strategijo razvoja občine Kranjska Gora. V nadaljevanju pa je potrebno izdelati
izvedbeni dokument.
Ob koncu razprave je bil sprejet sklep:
Člani odbora za turizem, gospodarstvo in obrt so se seznanili z osnutkom Razvojnega
programa občine Kranjska Gora. Odbor predlaga, da se čim prej pristopi k izdelavi
izvedbenih planov po prioritetah in v skladu z možnostmi, ki jih dopušča občinski
proračun.
Odbor tudi predlaga, da se takoj ustanovi delovna skupina, ki bo zadolžena za pripravo
izvedbenih dokumentov.
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Ad 4.
G. Benedik je opozorila, da je po zadnjem neurju, cesta v Krnico močno poškodovana. Kot
takšna je neprehodna in neuporabna in to predstavlja za turizem veliko škodo. Pot v Krnico je
namreč med najbolj obiskanimi tako v poletni kot tudi v zimski sezoni. Vsi člani odbora se
strinjajo, da je potrebno pot od eriškega mostu v Krnico popraviti in obiskovalcem omogočiti
ponoven obisk Krnice oz. sprehode po tej poti. Člani so sprejeli sklep:
Člani Odbora za turizem, gospodarstvo in obrt predlagajo županu, da v proračun za
leto 2010 zagotovi sredstva za obnovo poti na relaciji od mostu pod Eriko do Krnice.

Seja je bila zaključena ob 20 uri.

Zapisala: Vida Černe

Predsednica ODTGO
Marinka Puc Koplan, l.r.
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