OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za šolstvo, kulturo
in šport
Številka: 032-03/2007
Datum: 22.03.2007
SKRAJŠAN ZAPIS
4. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, 21.03.2007 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Zoran Kramar – predsednik, Maja Otovič, Robert
Pesjak, Cvetka Martinčič Tropenauer, Anton Stražišar in mag. Marjan Čufer.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN ODBORA: Dejan JUSTIN.
OSTALI PRISOTNI: Podžupan Boris BREGANT in Barbara TOMAN – strokovna
sodelavka Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. redne seje Odbora z dne
17.01.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 – HITRI
POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 3. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 17.01.2007.
Pripomb na zapisnik 3. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo zapisnika 3. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z
dne 17.01.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2006 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Barbara Toman.
V razpravi so sodelovali: Zoran Kramar, Boris Bregant, Maja Otovič, Barbara Toman
in Cvetka Martinčič Tropenauer.
Boris Bregant je pojasnil, da dve šoli ne sodita v delokrog občine, to sta Gimnazija
Jesenice in srednja šola Jesenice. Vendar pa je na Jesenicah interes za vpis v
Gimnazijo večji kot drugod, in vpis vsako leto raste. Da pa teh interesentov ne bi
zavračali, je interes, da se na Gimnaziji uredi podstrešje. Ministrstvo za šolstvo pa se
je postavilo na stališče, da se to sicer lahko uredi že v letošnjem letu, vendar le pod
pogojem, da del investicije (20 %) sofinancira tudi lokalna skupnost.
Odgovoril je tudi na vprašanje Maje Otovič, na podlagi katerih kriterijev se določajo
subvencije za plačilo vrtca. Povedal je, da se subvencije določajo glede na višino
osebnih prihodkov staršev. Na Jesenicah je problem v tem, da je manj kot 7 %
staršev, ki na podlagi svojih dohodkov, plačajo vrtec v celoti. Na drugi strani pa je
bistveno večji odstotek tistih otrok, za katere vrtec v celoti plača občina.
Cvetka Martinčič Tropenauer je opozorila na napako na strani 180, kjer je navedeno,
da je Občinska knjižnica Jesenice za preventivni projekt Filmska šola – vzgajanje
pogleda prejela 40.000,00 SIT. Ta projekt zaradi previsoke finančne konstrukcije ni
bil realiziran oz. zanj sploh ni bila podpisana pogodba, tako da Občinska knjižnica teh
sredstev potem tudi ni pridobila.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice
za leto 2006 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Robert Pesjak
Občina je lastnica športne hale Podmežaklo, s katero upravlja Zavod za šport
Jesenice. Že v prejšnjem mandatu je potekala razprava, da občina v proračunu
namenja zelo malo sredstev za obnovo te dvorane.
Na hokejskih tekmah je bilo v zadnji sezoni zelo veliko ljudi, vstopnino je pobiral
Hokejski klub Acroni, medtem ko pa je vse stroške poškodb pokrival Zavod za šport.
Zato ga zanima, ali obstaja možnost, da bi Zavod za šport prevzel vso organizacijo
tekmovanja ter pobiral tudi vstopnino, ki bi se potem namenila za obnovo in
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vzdrževanje dvorane? Če je namreč Hokejski klub Acroni profesionalno moštvo,
potem se ne more ukvarjati še z upravljanjem športne hale.
Boris Bregant - odgovor:
Hokej na Jesenicah ima v tej sezoni največje število obiskovalcev od vseh športnih
dejavnosti v Sloveniji in temu primeren je tudi prihodek finančnih sredstev. V
proračunu hokejskega kluba so na strani prihodkov prikazane donacije in vstopnine,
na strani odhodkov pa so stroški najema dvorane in ostali stroški, ki jih ima klub.
Postavlja se samo vprašanje, ali so z navedenimi prihodki stroški dvorane v celoti
pokriti.
Po svetu imajo vsa profesionalna moštva svoje dvorane, s katerimi tudi sami
upravljajo. Glede na ceno vstopnine in na število obiskovalcev na Jesenicah to sicer
ni izvedljivo, bo pa potrebno najti nek kompromis, kako se bo del teh sredstev
namenil tudi za obnovo dvorane.

3.2 Robert Pesjak:
Zanima ga, ali profesionalni klub Acroni ves čas plačuje tudi najem ledu?
Zoran Kramar - odgovor:
Kriterij za obračunavanje uporabe ledene ploskve je še vedno enak kot je bil v
preteklosti. Ko ima moštvo trening, plača za uporabo ledu 20 EUR/uro, ko pa je
tekma, pa je ta cena 50 EUR/uro.
Hokejski klub Acroni uporabe ledu Zavodu za šport ni plačal že od lanskega avgusta
in ima trenutno okoli 4 milijone SIT dolga. Situacija je vsako leto približno enaka, zato
je bilo tudi dogovorjeno, da se sredstva, ki jih klub na podlagi razpisa dobi iz
občinskega proračuna, s tripartitno pogodbo takoj prenesejo na Zavod za šport.

3.3 Robert Pesjak:
Zanima ga, ali je možno objaviti razpis, na podlagi katerega bi lahko izbrali solastnika
te športne dvorane?
Boris Bregant – odgovor:
Predhodno je potrebno speljati določene postopke, potem pa je možna tudi taka
rešitev. Vendar pa bo verjetno zelo težko pridobiti interesente, kajti gre za dejavnost,
ki ne prinaša profita.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 17.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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