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Šport hotel na
Pokljuki zadišal Rusom
Odločitev o prodaji bo znana prihodnji teden,
hotel pa bi kupila tudi družba Brest

Primož Knez

Pokljuka - Obnovljeni in vse bolje
obiskani Šport hotel na Pokljuki bi
radi kupili ruski poslovneži, ki so
tesno povezani z ruskimi tekači na
smučeh in biatlonci, smo izvedeli
neuradno. Številni ruski športniki so
že lansko goletje popolnoma zasedli
ne samo Šport hotel, pač pa tudi
ostale nastanitvene kapacitete na
Pokljuki. Letos jih je bilo sicer ne-
koliko manj, smo pa izvedeli, da
ruskim športnikom Pokljuka zelo od-
govarja, saj naj bi bili klima in celo
nadmorska višina zelo podobni kot
na prizoriščih tekaških in biatlonskih
tekem na naslednji zimski olimpijadi

v Sočiju.
Družba za spodbujanje razvoja Tri-

glavskega narodnega parka (TNP)
sicer že nekaj časa išče kupca za
Šport hotel, zadnja javna ponudba se
je iztekla v ponedeljek. »Lahko po-
trdim, da sta resna dva kupca, po-
gajanja z njima pa vodi posebna
komisija za prodajo premoženja.
Odločitev bo znana prihodnji teden,
končno besedo pa bo imela skup-
ščina podjetja,« je dejal direktor Ivan
Novak. Družba za spodbujanje raz-
voja TNP je sicer 75-odstotna las-
tnica hotela, četrtinski lastnik pa je
družba Brest, ki naj bi bila drugi
potencialni kupec. Knjigovodska vre-
dnost tričetrtinskega deleža v Šport
hotelu Pokljuka je 1,1 milijona evrov,
hotel pa je v celoti prenovljen.

Jelka bo nov pokljuški
hotel s petimi zvezdicami
Šport hotel Pokljuka je največja
naložba Družbe za spodbujanje raz-
voja TNP, ki po lanskem sklepu
skupščine razprodaja svoje premo-
ženje in načrtuje redno likvidacijo.
Tako je naprodaj tudi 16-odstotni
delež smučišča Vogel, za kar ni
velikega zanimanja, po končani pre-
novi pa bodo prodajali tudi hotel

Jelka v neposredni bližini Šport
hotela. »Dela bodo končana do
konca leta, naložba je vredna pol-
drugi milijon evrov. Pokljuka bo
dobila hotel s petimi zvezdicami s
šestdesetimi ležišči,« je še dodal
Novak. S prenovljeno Jelko, Šport
hotelom, biatlonskim centrom in
nekaterimi manjšimi ponudniki bo
Pokljuka tako lahko ponudila več
kot 250 ležišč.

Enainpetdesetodstotna lastnica
Družbe za spodbujanje razvoja TNP
je država, četrtino ima v lasti 12
občin, četrtino pa skoraj deset tisoč
malih delničarjev, ki so v to družbo
(takrat še Sklad za spodbujanje raz-
voja TNP) vlagali certifikate. Prav
zdaj poteka tudi razpis za novega
direktorja družbe, pa čeprav je zanjo
napovedana likvidacija, po kateri bi
se izkupiček od prodaje vseh ne-
premičnin razdelil med delničarje.

Družba bo dobila
novega direktorja
Direktorju Ivanu Novaku je mandat
sicer potekel že lani, tako da ga je
nadzorni svet kot vršilca dolžnosti
imenoval do 17. novembra lani. Nov
nadzorni svet mu je sprva podaljšal
status vršilca dolžnosti, zdaj pa
vseeno objavil javni razpis za mesto
direktorja, na katerega pa se sedanji
direktor ne bo prijavil. »Imenovati
novega direktorja s polnimi poo-
blastili je nepotrebno, saj gre družba
v likvidacijo. Ker ni zaupanja med
menoj in nadzornim svetom, se na
mesto direktorja ne bom prijavil,« je
dejal Novak. Predsednica nadzor-
nega sveta je direktorica Gorenj-
skega muzeja Maja Ogrin. »V skladu
s statutom družbe je razpis za di-
rektorja po preteku mandata nujen
in potreben in tako je tudi pravno
mnenje. Ničesar drugega ni v ozad-
ju, želimo le formalnopravno pra-
vilno izpeljati vse postopke,« je ra-
zložila Ogrinova.
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