OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za šolstvo, kulturo
in šport

Številka: 032-09/2006
Datum: 08.12.2006

SKRAJŠAN ZAPIS
1. REDNE SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT, KI JE BILA V
ČETRTEK 07.12.2006 OB 16.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE, NA
JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Zoran KRAMAR – predsednik, Maja OTOVIČ, Robert
PESJAK, Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER, Dejan JUSTIN, Anton STRAŽIŠAR in
mag. Marjan ČUFER.
OSTALI PRISOTNI: Petra DEČMAN – svetovalka na Oddelku za družbene
dejavnosti in splošne zadeve in Barbara TOMAN - svetovalka na Oddelku za
družbene dejavnosti in splošne zadeve
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – druga obravnava.
2. Predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v občini Jesenice.
3. Predlog za začetek postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji
izgradnje Turističnega centra Španov vrh.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Toman. Skupaj s Petro Dečman sta
predstavili in pojasnili pripombe, kis o bila dane v prvi obravnavi predloga proračuna.
V razpravi so sodelovali:
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Anton Stražišar:
 Zanima ga, kje so temelji oz. osnove za razdelitev sredstev za posamezne
programe športa?
 Predlaga, da se za naslednje leto pregleda, ali so sredstva, ki so
namenjena za posamezne programe še vedno primerna (mogoče bi se
morala sredstva prerazporediti in zagotoviti na drugačen način).
Barbara Toman:
 Višina sredstev se povečuje skladno z rastjo cen, ki je predpisana za
posamezno leto. Za leto 2007 rast cen znaša 2,1%.
Zoran Kramar:
 Približno 22 mio tolarjev se razdeli med društva v 11-ih kategorijah. Lahko
se spremeni struktura programa športa, vendar je potrebno argumentirati,
zakaj si nekemu programu dal več kot drugemu (npr. več za športno vzgojo
otrok in mladine).
Cvetka Martinčič Tropenauer:
 Morda bi bilo dobro na podlagi letnih poročil društev na Odboru
obravnavati kaj se lahko spremeni za prihodnji proračun.
Zoran Kramar:
 Na program dela Odbora za šolstvo, kulturo in šport se lahko uvrsti točka, v
okviru katere bi obravnavali programe športa, ter tudi to, koliko bi bilo
potrebno nameniti sredstva za posamezni program. Društva namreč večino
sredstev pridobijo z lastno dejavnostjo (proračunska sredstva predstavljajo
od 2 - 30% vseh sredstev).
Dejan Justin:
 Glede športne hale Podmežakla se mu ne zdi smiselno, da bi eno leto
neka komisija sedela in razpravljala o hali, vendar pa misli, da je bolje tak
objekt, ki je potreben prenove, prepustiti neki organizaciji ali firmi, da le-ta
projekt spelje in v okviru tega projekta tudi naredi zastonj raziskavo. Zato
ne vidi osnove, da bi bila ta komisija sploh potrebna.
Zoran Kramar:
 Ko je točno določeno, kaj se bo naredilo, se lahko pokliče neko podjetje,
da projekt realizira. Ta trenutek pa se niti točno ne ve, kaj naj se sploh
naredi s to dvorano. Potrebno je poiskati pravo idejo oz. cilj, kajti šele ko je
to dorečeno, se lahko naroči projekte. Zato se mu zdi v redu, da najprej
strokovnjaki povedo, kaj je sploh potrebno narediti.
 Naslednji problem pa so finance (npr. ko se prijavljaš na razpis ministrstva,
ta sofinancira max. 20% investicije, ocena vlaganj v halo pa je cca. 1,5
milijarde tolarjev). Potrebno je tako pripraviti predlog, da bo lahko vzdržal
občinski proračun, in da bo predlog tudi strokovno vzdržal vsaj 20 let, ter
da se bo to dvorano lahko uporabljalo za več namenov (večnamenska
dvorana).
Robert Pesjak:
 Meni, da bi bilo v prenovo dvorane potrebno vključiti tudi privatni kapital.
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Dejan Justin:
 Če se hoče dobiti sredstva iz evropskih skladov, mora biti ideja že
izdelana.
Zoran Kramar:
 Potrebno je imeti celovito prijavo. Če se bo pokazala v letu 2007 kakšna
možnost za evropska sredstva, bi se lahko pripravil rebalans proračuna in
bi se tako zagotovila sredstva za ta namen.
Maja Otovič:
 Zanima jo, kaj je s 100-letno šolo na Koroški Beli?
Petra Dečman:
 Idejna zasnova za 100-letno šolo je bila narejena v letu 2006, v letu 2007 pa
se predvideva pridobitev ostale projektne dokumentacije. Predvideva se
popravilo nadstreška nad vhodom v avlo ter beljenje hodnikov. Izvedba
celotne obnove šole je predvidena od leta 2008 naprej.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 v drugi
obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI JESENICE
Barbara Toman je pojasnila razloge za spremembo Pravilnika in sam Pravilnik tudi
obrazložila.
V razpravi so sodelovali:
Anton Stražišar:
 Zanima ga, kaj je z merili, ter ali se bodo tudi ta spreminjala?
Barbara Toman:
 Občinski svet mora najprej sprejeti Pravilnik za vrednotenje letnega programa
športa v občini Jesenice, saj s tem podeli Odboru za šolstvo, kulturo in šport
pristojnost za odločanje oz. sprejem meril. Merila bodo spremenjena, vendar
so trenutno še v pripravi, zato bo potrebno pred objavo javnega razpisa ta
merila sprejeti (okrog 21.12.2006 bi se Odbor na to temo še enkrat sestal).
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Zoran Kramar:
 Predlaga, da se v 17. členu Pravilnika tretja alineje dopolni s tem, da imajo
prijavitelji urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu (doda se beseda »v letu«).
 Zanima ga, ali bi bilo bolj smiselno v 16. členu napisati, da imajo športna
društva in njihova združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju
programov športa namesto pri izvajanju nacionalnega programa?
Barbara Toman:
 To dikcijo predpisuje Zakon o športu in sam Pravilnik mora biti usklajen z
zakonodajo. Vsebina nacionalnega programa obsega programe športa
(programe, ki so navedeni v Pravilniku), zato se ji ne zdi smiselno, da bi to
spreminjali. Se pa strinja, da se v 17. členu doda beseda »v letu«.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika za vrednotenje letnega programa
športa v občini Jesenice z redakcijskim popravkom, da se v tretji alineji 17.
člena Pravilnika doda beseda »v letu«, tako da se ta alineja pravilno glasi: »da
imajo za prijavljene športne programe, urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih
prireditev«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA ISKANJA ZASEBNEGA PARTNERSTVA
PRI INVESTICIJI IZGRADNJE TURISTIČNEGA CENTRA ŠPANOV VRH
Zoran Kramar je podal uvodno obrazložitev in povedal, da gre pri tem predlogu za
začetek postopka iskanja zasebnega partnerstva pri investiciji izgradnje Turističnega
centra Španov vrh, za kar je potreben sklep Občinskega sveta. Cilj občine je, da se
ta center dogradi, saj je sedežnica sedaj urejena po vseh tehničnih normativih.
V razpravi so sodelovali:
Dejan Justin:
 Zanima ga, ali bo potem potencialni investitor potem tudi večinski lastnik?
Zoran Kramar:
 Investitor bo tudi lastnik, saj so potrebna tako velika finančna vlaganja, ki jih
proračun občine ne zdrži.
Robert Pesjak:
 Predlaga, da se 2. sklep na koncu dopolni tako, da se o tem projektu kvartalno
poroča Občinskemu svetu.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
1. Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da da soglasje k začetku postopka iskanja zasebnega partnerstva
pri investiciji izgradnje Turističnega centra Španov vrh.
2. Odbor tudi predlaga Občinskemu
podžupana Borisa Breganta, univ.
postopke v zvezi s pridobitvijo
turističnega centra Španov vrh in
svetu.

svetu občine Jesenice, da pooblasti
dipl. inž. str., da vodi pogajanja ter
partnerstva pri investiciji izgradnje
o tem kvartalno poroča Občinskemu

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Dejan Justin:
Predlaga, da pristojne službe pregledajo situacijo na kopališču Ukova.

4.2 Zoran Kramar:
Predlaga, da se na prihodnjih sejah Odbora za šolstvo, kulturo in šport obravnavajo
posamezna področja, ki so v pristojnosti tega Odbora (šolstvo, kultura in šport).

4.3 Mag. Marjan Čufer:
Predlaga, da bi v srednjeročni perspektivi morali na stvari gledati celostno in ne
parcialno, ker bi bilo to za obiskovalce Jesenic bolj privlačno. Potreben pa bi bil tudi
celosten pregled na objekte in na ponudbo na Jesenicah in v okolici.

4.4 Cvetka Martinčič Tropenauer:
Predlaga, da se na eni od naslednjih sej Odbora za šolstvo, kulturo in šport predstavi
strateški načrt razvoja na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura in šport) oz.
program razvoja občine Jesenice (kakšen razvoj je predviden npr. do leta 2015).

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik Odbora je sejo zaključil ob 17.40 uri.

ZAPISALA:
BARBARA TOMAN

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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