O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Kolodvorska 1a, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Št.:

Št.: 032/ 6-3/2005-UG
Datum: 05.06.2005

Z A P I S N I K
2. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 16.05.2005
ob 19.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Jože Zupančič,
Emil Tavčar (prišel 17.10), Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan,
Gregor Benedik, Branka Vovk, Bojan Kordič, Miro Eržen, Klavdija Gomboc, dr.
Janez Mlinar, Branko Dolhar, Jože Krivc, Robert Robič in Gregor Benedik (15 od 16).
Miro Eržen – opravičeno odsoten.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Jože Brudar – tajnik občine, Egidija
Košir Mrovlje – vodja službe za splošne in premoženjsko pravne zadeve, Janez
Gorišek – predsednik ŠD Planica, predsednik KOP, Jaro Kalan – SZS, Jožef Lavtižar

 PRISOTNI NOVINARJI: Mirko Rabič – radio Triglav, Matjaž Arih – ATM,
Mendi Kokot – Gorenjski glas, Blaž Račič – Delo, Dnevnik , RTV Slovenija.

Seja je posneta na 2 avdio kaseti (tč.1,2).
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani www.kranjska-gora.si (občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
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Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I. DNEVNI RED:

1.

Kandidatura za Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih leta 2010

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da ne bo govoril o tem, kaj je bilo v zadnjih dneh napisanega v
časopisih. O možnosti kandidature je bil neformalno obveščen 6.4.2005. Uradno pa je SZS z
dopisom 11.5.2005 zaprosila občinski svet občine Kranjska Gora za soglasje h kandidaturi.
Smučarska zveza Norveške ni kandidirala Vikersunda za svetovno prvenstvo leta 2010.
Mednarodna smučarska zveza je zaprosila SZS, da kandidira za svetovno prvenstvo. SZS je
dolžna pridobiti tudi soglasje lokalne skupnosti. Občina Kranjska Gora nima planiranih
sredstev za sofinanciranje kandidature. SZS-ju je pojasnil, da o finančnih zadevah občinski
svet ne more sklepati. Lokalna skupnost podpira takšna tekmovanja. V kolikor bi s
kandidaturo uspeli, bi se morali potruditi, da iztržijo čim več od tekmovanja. Pred sejo so
svetniki prejeli dopis organizatorjev poleta v Harrachovu. Pojasnil je, da se lokalna skupnost
ne bo vmešavala v odnose med KOP-om in Mednarodno smučarsko zvezo.
Jaro Kalan:
 Bil je mnenja, da ni potrebno posebej poudarjati, kaj pomeni za ta kraj taka prireditev.
Mednarodna smučarska zveza je zagotovila, da če se SZS s Planico prijavi na
kandidaturo, bo to prvenstvo tudi dobila. FIS-a si želi ustvariti konkurenco med
prireditelji in ne priznava KOP-ovega urnika teh organizatorjev. SZS želi, da občinski
svet občine Kranjska Gora izda soglasje k kandidaturi. S pridobitvijo prvenstva bi lahko
lažje nastopali proti državi, da bi dobili sredstva za ureditev Planice. Za kandidaturo je
potrebno nepovratno vložiti 100.000 švicarskih frankov. Ta sredstva bo SZS pokrila.
Jože Zupančič:
 Bil je mnenja, da ni nikogar, ki bi nasprotovali takšni prireditvi v Planici. Poudaril je, da
bi morali Planico tržiti skozi vse leto. Ker je Planica v občinski lasti, bi lahko občina za
primerno odškodnino posodila objekte SZS za izvedbo takšnega tekmovanja.
Bogomir Košir:
 Želi si imeti čim več svetovnih prvenstev v Planici. Obrazložil je pomen organizacije
KOP. Organizacija KOP je že ves čas trn v očesu Mednarodni smučarski zvezi. Na
KOP-u so se dogovorili o organizaciji svetovnih prvenstev. Bil je mnenja, da se vsa
negativna medijska kampanja proti Planici vodi iz SZS. Verjetno je namen tega, da bi
razbili organizacijo KOP. To, da so od FIS-a dobili ponudbo za vložitev kandidature, je
posledica letošnje tekme za svetovni pokal v Planici. Bil je mnenje, da konkurenca med
prireditelji Planici ne bo koristila. Predlagal je, da se sklep v gradivu dopolni in se glasi:
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Občina Kranjska Gora soglaša s kandidaturo Planice za Svetovno prvenstvo v
smučarskih poletih leta 2010, če je zadeva usklajena s KOP-om.
Črtomir Kosmač:
 SZS ima tri velike prireditve in sicer Planica, Pokal Vitranc in Zlata Lisica. Kranjska
Gora kot kraj ima od teh prireditev samo ime. Občina pa od teh prireditev nima veliko
koristi. Ne morejo si privoščiti, da bi zaradi sofinanciranja kandidature določena cesta
ostala neasfaltirana. Nima pa nič proti prireditvam v Planici. Že dolgo se borijo, da bi
Planica živela celo leto. Zanimalo ga je, kam so šla sredstva od dobička Planice. Predlog
župana se mu je zdel dober, sredstva pa bodo raje vložili v infrastrukturo.
Župan Jure Žerjav:
 V uvodu je pozabil povedati, da se je Stanislav Valant opravičil, ker je službeno
odsoten.
Jaro Kalan:
 Pojasnil je, da SZS iz naslova TV pravic obdrži 25% sredstev. To so vsa sredstva, ki jih
SZS pridobi od teh prireditev. V eni sezoni SZS pridobi od TV pravic 230.000 evrov.
Branko Dolhar:
 Vsi si želijo prireditve v Planici. Povedal je, da SZS za svetovna prvenstva od TV pravic
pridobi 50% sredstev. Do danes so bili koledarji poletov določeni v KOP-u. FIS-a je ta
program do sedaj upoštevala. Zanimalo ga je, če ima SZS pisno zagotovilo FIS-se, da bo
Planica ob kandidaturi pridobila organizacijo svetovnega prvenstva. Prav organizacija
KOP-a je postavila in uveljavila disciplino pri organizaciji poletov. Strinjal se je s
predlogom Bogomirja Koširja. Dopustiti bi morali, da se v KOP-u dogovorijo o
kandidaturi. Dogovoriti bi se morali tudi o finančni konstrukciji, v kolikor bi prvenstvo
dobili.
Jaro Kalan:
 Zavedati se je potrebno, da za svetovno prvenstvo kandidira SZS in ne ŠD Planica. Ni se
strinjal s predlogom Bogomirja Koširja o dopolnitvi sklepa. SZS nima pisnega
zagotovila, da bo prvenstvo v Planici.
Janez Gorišek:
 Planica je bila ustanoviteljica organizacije KOP. Zato se mu ni zdelo pametno, da se
sedaj tej organizaciji obrne hrbet. Cel svet spoštuje organizatorje v Planici. Sprašuje se,
zakaj se morajo stalno boriti proti SZS. Pogovoriti bi se morali, kako bodo rešili ta
zaplet.
Jože Zupančič:
 Zanimalo ga je, če je to zaplet med ŠD Planico in SZS, v katerega se želi vplesti sedaj še
občino.
Janez Gorišek:
 Za to zadevo je izvedel iz časopisov.
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Klavdija Gomboc:
 Zanimalo jo je, če je v svetu praksa, da mora lokalna skupnost podati soglasje k
kandidaturi smučarske zveze. Postavila je še vprašanje, kdo je za svetovno prvenstvo v
poletih v Planici leta 2004 izdal soglasje in kdo je kril stroške kandidature.
Župan Jure Žerjav:
 Soglasje lokalne skupnost je potrebno. V nasprotnem primeru bi SZS kandidaturo že
vložila, te seje pa potem sploh ne bi bilo. Ni znal odgovoriti, kako je bilo s kandidaturo
leta 1999, takrat ni bilo potrebno vplačati sredstev za kandidaturo.
Branko Dolhar:
 Po podatkih, ki jih je pridobil, je potrebno za kandidaturo vplačati sredstva od leta 2006
naprej. Do sedaj ni bilo potrebno vplačati sredstev za kandidaturo.
Črtomir Kosmač:
 Zmotilo ga je, ker je Jaro Klana izjavil, da je kandidatura stvar SZS. Povedal mu je, da
SZS kandidira na našem ozemlju. SZS nima dovolj ljudi, da bi izpeljali takšno
prireditev. S SZS bi morali delovati usklajeno.
Bogomir Košir:
 Zanimalo ga je, zakaj se SZS ne pogovori o kandidaturi z organizatorjem ŠD Planico.
Jaro Kalan:
 Namen SZS je, da bi se Planica čim hitreje razvijala.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da o sklepu z dopolnitvijo Bogomirja Koširja takoj glasujejo, nato pa
opravijo neformalni pogovor o razvoju Planice.
Jože Krivc:
 Branko Dolhar je omenil, da se kandidature vlagajo do novembra. Predlagal je, da
danes o tem sklepu ne glasujejo, saj imajo čez 14 dni redno sejo občinskega sveta. V
tem času, pa naj se vpleteni dogovorijo o kandidaturi.
Jaro Kalan:
 Pojasnil je, da je rok za oddajo kandidature 20. maj 2005.
Bojan Kordič:
 Bil je mnenja, da se podpre sklep z dopolnitvijo Bogomirja Koširja.
Robert Robič:
 Povedal je, da predlaganega sklepa ne bo podprl. Ni ga prepričala razprava o
upoštevanju in neupoštevanju KOP-a. Ker se na prvo kandidaturo ni nihče prijavil, je bil
mnenja, da so ostale smučarske zveze dogovorjene s KOP-om, da kandidature ne bodo
vložile. Zato ni videl razloga, zakaj bi sedaj tukaj porušili ta vrstni red. Podprl bo sklep,
ki bo govoril, da sta SZS in KOP dogovorjena o kandidaturi.
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Žiga Židan:
 Upa, da obstaja še kakšen drug način za ureditev Planice. Podprl je predlagani sklep z
dopolnitvijo.
Klavdija Gomboc:
 Jara Kalana je vprašala, kaj bo v primeru, če do 20. maja nihče ne bo vložil kandidature.
Jaro Kalan:
 Na to vprašanje ni znal odgovoriti.
Župan Jure Žerjav:
 Predlagal je naslednji Sklep: Občina Kranjska Gora soglaša s kandidaturo Planice za
Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih leta 2010. Občinski svet zahteva, da SZS
kandidaturo uskladi s predstavniki KOP-a.
Robert Robič:
 Bil je mnenja, da bi se morali najprej uskladiti predstavniki SZS in KOP. Nato pa bi
občina podala svoje soglasje.
Franc Makše:
 Občina ne sme rušiti KOP-a.
Jaro Kalan:
 KOP ni partner za razgovor s SZS.
Bogomir Košir:
 Na Češkem sta Smučarska zveza in KOP usklajena. Moti ga, da se tudi v Sloveniji to ne
more urediti.
Jože Zupančič:
 Predlagal je, da bo lokalna skupnost podala soglasje, ko se v SZS in KOP uskladijo
glede kandidature.
Župan Jure Žerjav:
 Kot predstavniki lokalne skupnosti odločajo o tem, ali soglašajo o kandidaturi za
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih leta 2010.
Bogomir Košir:
 Svetniki morajo biti o vsem obveščeni. Povedal je, da so za takšna tekmovanja v
Planici, vendar pa je pomemben tudi način, kako priti do takšnega tekmovanja.
Branko Dolhar:
 Strinjal se je z Bogomirjem Koširjem. So za svetovno prvenstvo, vendar je potrebno
gledati, da bodo imeli takšna tekmovanja tudi v bodoče.
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Jože Zupančič:
 Predlagal je, da iz sklepa umaknejo letnico, kdaj naj bi bilo to svetovno prvenstvo.
Planico je potrebno tržiti. Sklep naj bi sprejeli. V kolikor ne bi prišlo do dogovora med
SZS in KOP, bi občinski svet sklep preklical.
Po končani razpravi je Župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP: Občina Kranjska Gora soglaša s kandidaturo Planice za Svetovno prvenstvo v
smučarskih poletih leta 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 0
PROTI – 13

Sklep ni bil sprejet.
Ker v gradivu predlagani sklep ni bil sprejet je Župan Jure Žerjav zaprosil Bogomirja Koširja,
da ponovi drugi predlog sklepa in se o njem glasuje.
SKLEP 2-I/1: Občina Kranjska Gora soglaša s kandidaturo Planice za Svetovno
prvenstvo v smučarskih poletih leta 2010. Predhodno se kandidatura uskladi s KOP-om.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 14
ZA – 9
PROTI – 1

Sklep je bil sprejet.
Seja je bila zaključena ob 20.25 uri.

Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

6

