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Odbor za šport in športne objekte
ZAPISNIK
1.seje Odbora z dne 29. marca ob 17.uri v prostorih Občine Kranjska Gora
Prisotni: Božidar Tarman, Anton Požar, Bogomir Košir, Robert Kerštajn, Aleš Vidic, Izidor
Podgornik, župan Jure Žerjav
Predlagani dnevni red:
1. Stanje v ŠD Planica (poroča Bogomir Košir)
2. Nadaljnji razvoj nordijskega smučanja v Občini Kranjska Gora
3. Razno
je bil sprejet.
AD1/ Stanje v ŠD Planica (poroča Bogomir Košir)
Predsednik ŠD Planica, Bogomir Košir, je povzel zgodovino ŠD Planica, pri tem poudaril, da so
dolgovi v društvo prišli leta 2001, ko sta se združila ŠD Planica in Klub prijateljev Planica. Po
raznih težavah (Zakon o športu in razglasitev športnih objektov za športne objekte občinskega
pomena, tožbe proti Občini, davčne odločbe v višini 90 mio SIT, izgube premoženja,
blokiranega žiro računa, dolga…) se društvo trenutno nahaja v situaciji, ko dejavnost ne more
več teči, saj je društvo brez premoženja, ima blokiran transakcijski račun in je brez premoženja.
V primeru, da se ne bo kmalu (prva polovica aprila) podpisala pogodba med SZ in ŠD Planica,
se bo ustavila dejavnost v društvu.
Župan Jure Žerjav je povedal, da je v Zemljiški knjigi zapisana zaznamba prepovedi odtujitve
premoženja, ter da so se objekti lastninili v skladu z Zakonom o športu.
Anton Požar je izrazil skrb, da neke rešitve problematike ni na vidiku, da pa je pomembno, da se
reši dejavnost (in s tem mlade, ki se ukvarjajo s športom). Z združitvijo obeh društev je postala
prireditev v Planici najpomembnejša, dejavnost in ostala problematika pa nepomembni.
Božidar Tarman je povedal, da se je UO društva (katerega član je tudi sam) od septembra dalje
trudil, da bi rešili društvo, vendar pa zaradi nezainteresiranosti Ratečanov, Občine in Smučarske
zveze, do rešitve ni prišlo. Tako v društvu ni več pogojev za tekmovalni šport. Zato je nujno
potrebno nekaj storiti, da se bo lahko dejavnost nadaljevala.
Aleš Vidic je ugotovil, da ima vsak svoj pogled na problematiko, in prisotne pozval, naj povedo
svoje predloge za rešitev problematike, saj je nujno, da se dejavnost nadaljuje.
Župan jure Žerjav je poudaril, da je pomembno, da od tako velike prireditve kot so smučarski
poleti v Planici, ostane nekaj sredstev tudi za izvajanje dejavnosti. V zvezi s Planico je veliko
zgodb, dejstvo je, da je društvo dolgo tonilo v dolgove, ter da se je napihoval finančni učinek

prireditve. Predlaga, da se društvo odloči, kako v naprej (ali reševati dolgove, iskati druge
možnosti, pustiti tako kot je, ustanoviti novo društvo…). Pomembno pa je, da bi bila z novim
društvom in Zvezo podpisana pogodba o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti. Ponudil
je svojo pomoč pri organizaciji sestanka. Tudi nordijski center je potrebno izkoristiti.
AD2/ Nadaljnji razvoj nordijskega smučanja v Občini Kranjska Gora
Po obširni razpravi so prisotni soglasno sprejeli naslednje
SKLEPE:
1. Nosilcem dejavnosti nordijskih disciplin v Občini se, glede na stanje v ŠD Planica
predlaga, da ustanovijo novo društvo.
2. Glede na to, da je za izvajanje dejavnosti nordijskih disciplin pomembno
sodelovanje in financiranje s strani Smučarske zveze Slovenije in Občine Kranjska
Gora, je pomembno, da vse panoge (teki, skoki) ostanejo skupaj v enem društvu.
3. Predsednik Odbora čim prej skliče sestanek s starši , tekmovalci in trenerji.
AD/3 Razno
Pod to točko ni bila obravnavana nobena problematika.

Zapisala:
Vlasta Skumavc-Rabič,
višja svetovalka II
Predsednik Odbora
Božidar Tarman

Poslano:
• člani Odbora
• župan
• arhiv

