
Bohinjski hoteli.
Župan zahteva
revizijo prodaje.
Občina brez pred-
stavnika v Skladu
za spodbujanje ra-
zvoja TNP.
» RENATA ŠKRJANC

Bohinjska Bistrica. Bohinj-
ski župan Franc Kramar od
prejšnjega tedna ni več član
nadzornega sveta (NS) Skla-
da za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega par-
ka (TNP), saj funkcija ni zdru-
žljiva z vnovično izvolitvijo za
župana. Pojasnil je, da se je s
kandidatom za to mesto že
pogovarjal, vendar njegovega
imena še ne želi razkriti.

"Do skupščine - predvi-
doma spomladi - bo občina
brez predstavnika, je pa nu-
jen, da bo zastopal njene in-
terese in bdel nad upravlja-
njem uprave sklada s pre-
moženjem," je dejal. Sklad je
namreč lansko leto končal s
50 tisoč evri izgube, še vedno
nejasna pa je prodaja večine
bohinjskih hotelov. Kramar

je zatrdil, da je bilo z ome-
njeno prodajo oškodovano
družbeno premoženje, zato
je zahteval revizijo.

"Razprodaja je kazniva"
"Revizija je nujna, kajti v bi-
lancah sklada ni zajetih celo-
tnih 20 odstotkov nekdanjega
družbenega premoženja, in
tega premoženja tudi ni mo-
goče prodajati. To, da je izgi-
nilo družbeno premoženje, je
gordijski vozel, ki ga nihče no-
če reševati; država, kije 51 -od-
stotna lastnica sklada, pa je
pravzaprav dovolila razpro-
dajo bohinjskih hotelov, kar
je kaznivo dejanje, in bi za to
moral nekdo odgovarjati," je

bil ogorčen župan. Za mnenje
o zahtevani reviziji smo želeli
vprašati tudi nadzornico skla-
da, predstavnico države Tatja-
no Brine, vendar zaradi bole-
zni z njo nismo mogli govori-
ti. Nadzornikiso sprejeli sklep,
da bodo agencijo za privatiza-
cijo pozvali, naj pripravi po-
ročilo o prodaji omenjenega
premoženja, ki naj bi ga pred-
vidoma obravnavali na nasle-
dnji seji v začetku decembra.
Poleg tega so sprejeli poročilo
o poslovanju sklada za lani in
se seznanili s razvojnimi pro-
jekti smučišč Vogel in Kanin,
kjer ima lastništvo tudi ome-
njeni sklad.
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Franc Kramar
pravi, da je
šlo pri bo-
hinjskih ho-
telih za krajo
družbenega
premoženja,
ki jo je država
dopustila.

50
tisoč evrov

izgube je lani
imel Sklad za
spodbujanje
razvoja TNP.


