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SKRAJŠ AN Z APIS
1. IZREDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ,
KI JE BILA V ČETRTEK, 18. 7. 2019, OB 17.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Marija BERGANT, Elvira GARIBOVIĆ in Vlado
MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Marta SMODIŠ in Iztok PERGAREC
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Neva KAVČIČ CENČEK – Oddelek
za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag. Vera DJURIĆ DROZDEK – vodja
Oddelka za gospodarstvo, Anže POGAČAR – predsednik HDD Jesenice in Mojca
LEVSTIK – Kabinet župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlog za finančno pomoč HDD Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREDLOG ZA FINANČNO POMOČ HDD JESENICE
Uvodno obrazložitev je podal Anže Pogačar.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Občina Jesenice se je odločila, da je hokej prioritetni šport na Jesenicah. Promocija
mesta skozi športne klube je v nekaterih mestih že vpeljana. V Ljubljani se več kot en
milijon evrov razdeli med članska športna moštva, ki sodelujejo na mednarodnih
tekmovanjih.
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Sklepi, ki so navedeni v gradivu, se lahko spremenijo in dopolnijo glede na razpravo.
V predlogu sklepa je predlagano, da se 50.000 EUR nameni iz dobička javnega
komunalnega podjetja JEKO. V kolikor se ta sredstva ne morejo nameniti društvu,
želi, da se dajo jasna pojasnila, zakaj se predlaganega sklepa ne more izvršiti. Za
drug predlog sklepa pa meni, da je primeren za razpravo. Res je, da tudi drugi klubi
predstavljajo Jesenice, zato se iz te postavke ne bi financiral samo hokej, temveč vsi
športni klubi, ki predstavljajo mesto Jesenice v mednarodnem prostoru.
Poleg dveh predlaganih sklepov v gradivu za 1. izredno sejo Občinskega sveta
predlagajo tudi, da Zavod za šport prevzame organizacijo tekem oz. športnih
prireditev, saj bi s tem HDD Jesenice na eno tekmo prihranil cca. 3.200 EUR, koliko
jih sedaj stane organizacija ene tekme. Na ta način bi klubom lahko pomagali oz. jim
prihranili sredstva, ki jih sedaj namenjajo za organizacijo tekem.
Elvira Garibović:
Zanima jo, v kakšni višini so predvidena sponzorska sredstva v klubu za prihodnje
leto, ter koliko si bo klub lahko pomagal s predlaganimi 50.000 EUR, glede na to, da
bi bila to samo enkratna pomoč in ne konstanten znesek vsako leto.
Anže Pogačar:
Sponzorske pogodbe so večinoma sklenjene za eno leto. Sponzorska sredstva v
primerjavi z lanskim letom ostajajo več ali manj nespremenjena oz. se še celo
nekoliko povečujejo.
50.000 EUR bi za klub pomenilo zelo veliko, ker bi s temi sredstvi rešili lansko
sezono, poleg tega pa bi bilo to tudi zelo močno sporočilo ostalim sponzorjem, saj od
njih velikokrat dobijo očitke, da lokalna skupnost premalo podpira hokej. Povsod po
svetu za določenimi klubi stojijo mesta, saj so klubi njihovi največji promotorji.
Občine svojim klubom pomagajo na zelo različne načine. HDD ne zahteva oz. niti ne
pričakuje, da se proračunska sredstva nakažejo neposredno na račun kluba, temveč
se klubu lahko pomaga na način, da se ga razbremeni pri organizaciji tekem,
avtobusnih prevozih, ipd.
Elvira Garibović:
Iz postavke šport se je vedno veliko sredstev namenjalo hokeju, vendar celotna
situacija nikoli ni bila predstavljena na tak način, kot je bila danes.
Anže Pogačar:
Občina res veliko sredstev nameni za hokej, vendar je potrebno vedeti, da je hokej
zelo drag šport, saj npr. nova oprema za enega vratarja stane okoli 7.000 EUR.
V Ljubljani člansko hokejsko moštvo dobi okoli 170.000 EUR samo za promocijo
mesta. Klub izstavi račun, Mestna občina Ljubljana pa jim potem ta sredstva povrne
iz proračuna. Drugje pa npr. občine poskrbijo za brezplačne prevoze, zavod za šport
poskrbi za organizacijo tekem, ipd.
Glavni cilj za prihodnjo sezono je, da se nagovori prebivalce celotne Gorenjske, da
tudi z nakupom letne ali dnevne vstopnice lahko klubu zelo veliko pomagajo.
Miha Rezar:
Zaskrbljujoč je podatek, kakšna je razlika med obljubljenimi in dejansko realiziranimi
sponzorskimi sredstvi. S sponzorji se običajno sklepajo pogodbe, ne more pa se
proračun kluba načrtovati samo na podlagi ustnih obljub.
Veseli ga, da je naraslo število prodanih letnih vstopnic, čeprav se mu za največji
športni klub na Gorenjskem prodanih 500 letnih vstopnic zdi občutno premalo.
Zanima ga, ali ima klub izdelano strategijo, kako v prihodnjem letu še povečati število
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prodanih letnih vstopnic oz. pripravljen kakšen predlog, kako bi Občina lahko
pomagala pri povečanju prodaje teh vstopnic.
Anže Pogačar:
Klub je sklenil sodelovanje z novo agencijo za digitalni in internetni market. Njihova
pomoč je ocenjena na okoli 50.000 EUR, se bo pa kompenzirala skozi oglaševanje v
dvorani in na dresih.
S Sparom in Mercatorjem je dogovorjeno, da bodo med 15. avgustom in 1.
septembrom igralci na stojnicah sami prodajali vstopnice. Uvedle se bodo tudi
družinske vstopnice in izvedlo natečaj po šolah na temo jeseniškega hokeja, da se
tudi mlade navduši za ta šport. Že v lanskem letu pa so se z namenom povečanja
prodaje vstopnic cene vstopnic za dijake in študente znižale na tri evre.
V preteklosti so je sponzorjem glede na njihov finančni vložek podarilo kar veliko
število letnih vstopnic (okoli 200). Načrt je, da v letošnjem letu teh brezplačnih
vstopnic ne bo več, ter da se z nakupom letnih vstopnic še dodatno podpre hokej.
Marija Mulej:
Dan je bil predlog, da bi tudi člani Občinskega sveta in delovnih teles kupili letne
vstopnice in na ta način pomagali klubu.
Anže Pogačar:
V lanskem letu so bili pripravljeni paketi za podjetja, kjer so le-ta lahko kupila tri
sezonske vstopnice po ceni 350 EUR in potem te vstopnice donirala raznim
humanitarnim organizacijam, društvom, itd.
Miha Rezar:
Prvega predloga sklepa sam ne more potrditi, ker postopek ni skladen z zakonodajo.
Res je, da gre v tem primeru za dober namen, vendar če bi uvedli take postopke, bi s
tem odprli vrata še drugim predlogom, ki bi verjetno mejili že na korupcijo.
Drugi predlog sklepa je primeren za razpravo, vendar bi se morali osredotočiti na
promocijo športa.
Mag. Vera Djurić Drozdek:
Zakon o javnih financah določa, da je dobiček javnega komunalnega podjetja
namenjen za infrastrukturo. S posebnim delom proračuna lahko župan določene
odhodke prerazporedi za namene, ki niso bili planirani ob pripravi proračuna oz. so
bili planirani v premajhni višini. Ker pa gre v predlogu sklepa za prihodke, pa zakon
tega ne dovoljuje.
Umestitev nove postavke v proračun je ob pripravi ustreznih podlag mogoča, vendar
ne na način, kot ga izvajajo v Ljubljani. Zakon o javnih financah namreč točno določa,
kdo so na podlagi ustreznih pravnih podlag, lahko upravičenci za dodelitev javnih
sredstev.
Dr. Gregor Hudrič:
S stališča Občine Jesenice je hokej pomemben in dejstvo je, da so športniki najboljši
promotorji mesta.
Poraba javnih sredstev je zakonsko omejena in ta pravila je potrebno spoštovati.
Župan ima pooblastilo, da prerazporedi del odhodkov med posameznimi postavkami,
ne more pa prerazporediti dobička javnega podjetja na drugo postavko, saj se morajo
ta sredstva vračati nazaj v javno komunalno infrastrukturo. Prvi predlog sklepa je
zato tudi zakonsko neizvršljiv.
Pri drugem predlogu sklepa se meša promocijo mesta s promocijo športa, ki temelji
na Nacionalnem programu športa in na Zakonu o športu. Ljubljana ima v svojem
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letnem programu športa določeno koliko sredstev namenja posameznemu športu.
Dopustiti je potrebno možnost, da se tudi na Jesenicah v okviru letnega programa
športa dogovori o tem ukrepu, vendar v okviru promocije športa in ne v okviru
promocije mesta. Predlaga, da se ponovno preuči ta možnost, ter da se poskušajo
pripraviti ustrezne pravne podlage za prihodnje leto. Se je pa potrebno zavedati, da
bodo na podlagi pripravljenih meril in kriterijev do teh sredstev sofinanciranja
upravičena vsa društva, ki bodo izpolnjevala razpisne pogoje.
Glede na posredovano gradivo s strani HDD Jesenice pa opozarja tudi na določila, ki
opredeljujejo varstvo osebnih podatkov.
Anže Pogačar:
Ves čas v klubu dobivajo odgovore, kako se nobeden od predlog ne da realizirati, po
drugih občinah pa je vse to mogoče izpeljati. Prosi, da se klubu pomaga poiskati
način, na katerega se bodo dani predlogi lahko realizirali.
Na račun igralcev je proračun kluba za prihodnje leto zmanjšan za 100.000 EUR.
Vložek Občine Jesenice v hokej je že sedaj okoli 130.000 EUR, v kolikor pa bi
Občina lahko zagotovila še dodatnih 50.000 EUR, pa bi bili na ta način lažji tudi
dogovori z drugimi poslovnimi partnerji.
Marija Bregant:
Že na eni od prejšnjih sej Odbora za družbene dejavnosti je predlagala, da se za
pomoč klubu razmisli o organizaciji dobrodelnega koncerta. Zanima jo, ali se je o
takem predlogu že kaj razmišljalo, saj meni, da ga je s skupnimi močmi možno
realizirati.
V bilanco kluba je vključen računovodski standard še iz leta 2016. S 1. 1. 2019 je
začel veljati nov računovodski standard, ki je bolj prijazen do društev in do
organizacij, ki same pripravljajo bilance.
Zanima ja tudi, ali se je v klubu kaj razmišljalo, da bi kakšnega močnega sponzorja
pridobili iz tujine.
Anže Pogačar:
V načrtu je bila organizacija hokejske noči Podmnežaklo, ki pa je bila potem zaradi
slabega vremena odpovedana. Taka prireditev bi morala biti organizirana kot uvod v
sezono, z namenom, da se hokej poveže z ljudmi.
Vlado Mlinarec:
Prosi, da se pripravi pisno pojasnilo, v katerem naj se navede konkreten zakon, ki
preprečuje, da se predlagana sredstva ne morejo nameniti klubu.
Zanima ga, zakaj je sprejet poseben odlok za financiranje hokejskih trenerjev. Če se
za to lahko zagotovijo posebna sredstva, se verjetno lahko tudi za kakšen drug
namen.
Dr. Gregor Hudrič:
Nezakonit je prvi predlog sklepa, da se sredstva neposredno iz dobička javnega
komunalnega podjetja namenijo klubu.
Glede drugega predloga sklepa pa je bilo že pojasnjeno, da velja še enkrat pregledati
vse zadeve in najti neko rešitev v smislu organiziranja prireditev in promocije športa.
Letno se približno 130.000 EUR iz občinskega proračuna namenja za hokej, vsi ostali
športi pa dobijo manj kot polovico teh sredstev.
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Vlado Mlinarec:
Želi da se točno napiše, katera pravna podlaga prepoveduje, da bi se javna sredstva
namenila neposredno klubu. Ta pojasnila naj se potem objavijo na občinski spletni
strani, da bo z njimi seznanjena tudi javnost.
Anže Pogačar:
Med največjimi sponzorji Olimpije so javna podjetja iz Ljubljane, zato ga zanima, ali
obstaja zakonska možnost, da javno komunalno podjetje JEKO s hokejskim klubom
podpiše sponzorsko pogodbo in na ta način klubu nameni določena sredstva.
Miha Rezar:
Predlaga, da bi Odbor sprejel sklep, da naj Občinska uprava v okviru določil Zakona
o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 ponovno
prouči možnosti postopka izbire in sofinanciranja programov športa v občini Jesenice
in po potrebi pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ustreznih normativnih podlag
z namenom zagotavljanja dodatnih spodbud izvajalcem športnih programov na
področju športnih prireditev in promocije športa.
Bo pa potrebna politična volja Občinskega sveta, da se v proračunu za prihodnje leto
povečajo sredstva na proračunski postavki, ki je namenjena za šport.
Predlaga, da se javno objavi pobuda, da naj vsi člani Občinskega sveta in delovnih
teles kupijo letno vstopnico in na ta način pomagajo HDD Jesenice. Če se poveča
število prodanih letnih vstopnic, se bo na ta način bolj pomagalo klubu, kot pa če se
zagotovijo sredstva iz občinskega proračuna.
Vlado Mlinarec:
Strinja se z novim predlogom sklepa, vendar če se bodo sredstva povečala na
postavki šport, bo večino teh sredstev spet odpadlo na HD mladi. Tudi od 130.000
EUR skoraj 100.000 EUR odpade na HD mladi.
Neva Kavčič Cenček:
V okviru Nacionalnega programa športa se mlade lahko sofinancira v večjem
obsegu. Kakovostni šport se namreč lahko sofinancira izključno za uporabo dvorane,
ne pa tudi za programe in trenerje. Ta pravila so določena že z Nacionalnim
programom športa in ne z občinskim razpisom.
Miha Rezar:
Predlog sklepa gre v smeri, da se preuči opcije, kako spremeniti razmerje
sofinanciranja.
Dr. Gregor Hudrič:
Mladi dobijo več sredstev tudi iz razloga, ker jih je več in dvorano koristijo v večjem
obsegu.
Ko se bo preučevalo, kako spremeniti določila odloka in meril, bo potrebno določiti
tudi kriterije, s katerimi se bo potem lažje oblikoval nabor tistih, ki bodo upravičeni do
proračunskih sredstev.
Vlado Mlinarec:
Če se na podlagi odloka lahko sofinancira samo hokejske trenerje, se lahko določijo
tudi neki kriteriji, ki bodo omogočali večjo pomoč članskim moštvom.
Elvira Garibović:
Glede na to, da je predsednik kluba povedal, da prosijo za pomoč v kakršnikoli obliki,
predlaga, da se klub obrne na prevoznika Arrivo, da le-ti zagotovijo določen popust
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oz. kakšne druge ugodnosti za klub. Občina pa bi s svojim podpisom pokazala neko
kredibilnost in znak podpore klubu, da bi ta prošnja imela neko večjo težo. Veliko
sredstev se namreč da dobiti na tak način, ki je zakonsko popolnoma sprejemljiv.
Anže Pogačar:
Tri sezone zapored so na Arrivi pridobili ponudbe za avtobusne prevoze, vendar so
bile te ponudbe vedno za 50 ali 60 % višje od drugega ponudnika. V lanskem letu je
bil strošek prevozov 35.000 EUR, kar pomeni, da bi za klub pomenilo zelo veliko, če
bi jim nekdo pokril te stroške.
Košarkarskemu klubu Koper je občina pomagala na tak način, da je bila
pokroviteljica vseh domačih tekem in je posledično pokrila stroške dvorane,
sodnikov, ipd.
Vlado Mlinarec:
Preveri naj se možnost sklenitve sponzorske pogodbe s podjetjem JEKO.
Dr. Gregor Hudrič:
O predlogu za sklenitev sponzorske pogodbe s podjetjem JEKO ne more sklepati
Občinski svet, temveč se mora o tem vodstvo kluba neposredno dogovoriti s
podjetjem.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za družbene dejavnosti se strinja z umikom obeh sklepov, predlaganih v
sprejem na 1. izredni seji Odbora za družbene dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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SKLEP 2:
Občinska uprava v okviru določil Zakona o športu in Nacionalnega programa
športa v Republiki Sloveniji 2014-2023, ponovno prouči možnosti postopka
izbire in sofinanciranja programov športa v občini Jesenice in po potrebi
pristopi k pripravi sprememb in dopolnitev ustreznih normativnih podlag z
namenom zagotavljanja dodatnih spodbud izvajalcem športnih programov na
področju športnih prireditev in promocije športa.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 19.00 uri.

ZAPISALA
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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