OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za šolstvo, kulturo
in šport

Številka: 032-09/2006
Datum: 08.12.2006
SKRAJŠAN ZAPIS 35. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT, KI JE BILA
V SREDO, 04.10.2006 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: Barbara TOMAN - svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in Gaber Šorn – strokovni sodelavec pri Zavodu za šport Jesenice
OPRAVIČENO ODSOTNI: Tea Višnar, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje Odbora, ki je bila 07.12.2006.
2. Predlog pogojev, meril in normativov za izvajanje letnega programa športa v občini
Jesenic
3. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE ODBORA , KI JE BILA 07.12.2006
Pripomb na zapisnik 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo zapisnika 1. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne
07.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG POGOJEV, MERIL IN NORMATIVOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA
ŠPORTA V OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Barbara Toman, Gaber Šorn je predstavil nastale
spremembe, ki so nastale v času, ko so člani odbora že prejeli gradivo. Gradivo s
spremembami so člani dobili na seji.
V razpravi so sodelovali:
Dejan Justin:
- Ali obstaja kakšna varovalka, če nekdo, ki se prijavi na izobraževanje, pa le tega ne
opravi do konca ali ga ne zaključi?
Gaber Šorn:
- Da, ker je sklenjena pogodba z Zavodom za šport Jesenice in osebo, ki se
izobražuje.
Anton Stražišar:
- Opozori, da tabela št. 2 ne vsebuje dodatne športne panoge, zajete so le v tabeli 1.
Zanima ga tudi, zakaj gimnastika ni vključena oz. ovrednotena kot ostale športne
panoge? Sedaj so gimnastičarji tekmovali v okviru šole, sedaj pa so tekmovali in so
dosegli izredne uspehe, zato predlaga, da se jo vključi.
Zoran Kramar:
- strinja se, da se gimnastiko uvrsti kot novo športno panogo, vendar je potrebno dobiti
strokovno oceno za dodelitev števila točk, za kar bo poskrbela strokovna služba Zavoda za
šport Jesenice.
Cvetka Martinčič Tropenauer:
- Zanima jo kaj so tradicionalne športne prireditve, oz. ali je to kje bolj specifično
opredeljeno?
Zoran Kramar:
- Gre za športne panoge (atletika, gimnastika, plavanje, hokej in smučanje), ki delujejo že
več kot 50 let. Te športne prireditve predlaga Športna zveza Jesenice, saj kot stroka pozna
področje in ve katere športne prireditve so tiste, ki naj bi bile sofinancirane.
Predsednik je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlog pogojev, meril in normativov za izvajanje letnega programa športa
v občini Jesenice z naslednjima dopolnitvama:
V Tabeli št. 2 in 3 se dopolnita z dodatnimi športnimi panogami, iz tabele št. 1 (atletika,
ostali borilni športi, kolesarstvo, športni ribolov, in line hokej in floorball).
Tabelo št. 1, 2 in 3 se dopolni z novo športno panogo – gimnastika, strokovna služba
Zavoda za šport Jesenice bo pridobila. strokovno oceno za dodelitev števila točk, ki
bo primerljiva z ostalimi športnimi panogami.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Oba sklepa sta bila sprejeta.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16:40 uri.
ZAPISALA:
BARBARA TOMAN
PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR

