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Odbor za šport in športne objekte

ZAPISNIK
4. seje Odbora z dne 21. oktobra 2009 ob 16. uri v prostorih Občine Kranjska Gora
Prisotni: Gregor Benedik, Aleš Vidic, Anton Požar, Robert Kerštajn, Izidor Podgornik, Janez
Mertelj.
Odsoten: Bogomir Košir.

Predsednik Odbora za šport in športne objekte (v nadaljevanju Odbor) g. Gregor Benedik je v
uvodnem nagovoru pozdravil navzoče, ter pojasnil spremembo glede predsednika Odbora.
Povedal je, da je bil po odstopu svetnika Božidar Tarmana na 23. redni seji občinskega sveta,
dne 25.3.2009, imenovan za člana občinskega sveta. Na naslednji seji, to je bila 24. redna seja
občinskega sveta, dne 6.5.2009, je bil imenovan za novega predsednika Odbora.
V nadaljevanju je predlagal, da se razširi dnevni red seje - pregled zapisnik 3. seje Odbora. Po
zaključeni uvodni obrazložitvi je bil za sejo predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled zapisnika 3. seje Odbora;
2. Obravnava Strateško razvojnega dokumenta Občine Kranjska Gora s poudarkom
na področju delovanja Odbora;
3. Razno.
AD1/ Pregled zapisnika 3. seje Odbora
Člani Odbora na zapisnik 3. seje Odbora nista imela pripomb.
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. seje Odbor za šport in športne objekte.
AD2/ Obravnava Strateško razvojnega dokumenta Občine Kranjska Gora s poudarkom na
področju delovanja Odbora
Predsednik Odbora je uvodoma povzel kratko predstavitev Strateško razvojnega dokumenta
Občine Kranjska Gora, ki je bil obravnavan na redni seji občinskega sveta dne 9.9.2009.
Povedal je, da je razvojni dokument zelo obširen. Zelo natančno in dobro je narejena analiza
trenutnega stanja. Za področje športa je zelo pomembno, da so s tem (krovnim) dokumentom
pokriti vsi projekti, ki so na področju športa predvideni v prihodnjih letih. Dokument bo podlaga
za prijavo na razne razpise za finančna sredstva.
Kot slabost tega dokumentu, je predsednik izpostavil, da v dokument ni bila vključena ocena
turistov – gostov Kranjske Gore, ter sosednjih občin Italije in Avstrije.
Anton Požar je v nadaljevanju povedal, da se ta razvojni dokument nekoliko razlikuje od sedaj
veljavnega razvojnega programa. Poudariti je potrebno, da je razvojni dokument izdelek ljudi –
občanov občine Kranjska Gora. Sodelovalo je več kot 300 ljudi.
Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora je »živ dokument«, ki poleg vizije nadaljnjega
razvoja in ključnih ciljev uvaja tudi kazalnike za spremljanje izvajanja tega razvojnega dokumenta.

Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora je podlaga za izvedbo konkretnih projektov.
Zadovoljstvo občanov v zvezi z uresničevanjem razvojnega dokumenta bo potrebno vsako leto
spremljati in zato izvesti ustrezno anketo. Določiti bo potrebno komisijo, ki bo spremljala
uresničevanje zastavljenih ciljev.
Strateško razvojni dokument občine Kranjska Gora bo še enkrat predstavljen na zborih krajanov,
ki bodo predvidoma v začetku meseca novembra.
V Strateško razvojnem dokumentu občine Kranjska Gora je šport obravnavan v dveh poglavjih
in sicer kot gospodarstvo ter v sklopu kakovosti življenja.
Predsednik Odbora je v nadaljevanju razprave izpostavil tudi usklajenost Strateškega razvojnega
dokumenta občine Kranjska Gora z pripravo prostorskih načrtov.
Smiselno bi bilo, da bi bila dokumenta usklajena oziroma, da bi oba omogočala razvoj športa na
območju občine Kranjska Gora.
Janez Mertelj, predsednik Športnega društva Kranjska Gora je predstavil delovanje njihovega
društva. Povedal je, da v prihodnje načrtujejo na območju športnega parka »Rutč« zgraditi
naravno kopališče s samočistilno funkcijo, v zimskem času naravno drsališče, otroška igrala in
športni kamp. Projekt je načrtovan tako, da bi čim manj posegali v naravo. Predvidena sta tudi
dva objekta.
Že zgrajeno nogometno igrišče, društvo že uspešno trži za priprave v okviru nogometne zveze
Slovenije. Sodijo med enega izmed centrov za priprave. S temi sredstvi delno pokrijejo stroške
vzdrževanja, ki so na letni ravni visoki (18 .000 € /leto, 60 košenj/leto).
Aleš Vidic je izpostavil vprašanje, ali se v Strateško razvojnem dokumentu občine Kranjska
Gora »vidi« projekt pokrito smučišče? Povedal je, da je z omenjenim projektom župan občine že
seznanjen.
Anton Požar mu je odgovoril, da je to le krovni dokument, posamezni projekti pa bodo vključeni
v operativne programe.
Glede na vsa navedena dejstva v razpravi, je predsednik predlagal, da se vsa športna društva v
občini pozove, da pričnejo delati na projektih oz., da ideje počasi prenesejo na papir.
Robert Kerštajn je izpostavil problematiko na področju tekaških prog na območju občine
Kranjska Gora. Meni, da tekaških prog nihče ne trži. Predlagal je, da se na tem področju prične z
določenimi aktivnostmi.
Predsednik Odbora ga je v zvezi z omenjeno problematiko povabil na sestanek Sveta zavoda
LTO, kjer naj bi predstavil težave ter tudi morebitne rešitve v zvezi s tem.
Po končani razpravi so člani Odbora sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
Odbor za šport in športne objekte se je seznanil s Strateško razvojnim dokumentom občine
Kranjska Gora ter predlaga, da se med kazalnike vključi tudi mnenje turistov ter
prebivalcev sosednjih občin v Italiji in Avstriji v sodelovanju z LTO Kranjska Gora.
AD/3 Razno
Pod to točko je bila obravnavana problematika v zvezi s popravkom oziroma dopolnitvijo
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v
Občini Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 118/2007), v nadaljevanju (Pravilnik).

Člani so predlagali, da bi se spremembe Pravilnika pripravile za obravnavo na decembrski seji
občinskega sveta, tako, da se bodo sredstva po razpisu za prihodnje leto lahko razdelila že na
osnovi popravljenih oziroma ustrezno dopolnjenih pravil.
Člani Odbora so po končani razpravi sprejeli naslednji sklep:
SKLEP:
Odbor za šport in športne objekte je predlagal Komisijo v sestavi Robert Kerštajn, Gregor
Benedik, Aleš Vidic in Jeršin Brane, da pripravi predlog dopolnitve Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini
Kranjska Gora (Ur.l. RS, št. 118/2007) do konec meseca novembra 2009.

Seja je bila zaključena ob 17.50 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Poslano:
• člani Odbora (po elektronski pošti)
• župan
• arhiv OS
• arhiv

Predsednik Odbora
Gregor Benedik, l.r.

