OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT
Številka: 032-11/2007
Datum: 15.11.2007
SKRAJŠAN ZAPIS
9. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 14.11.2007 OB 19.30 URI V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Maja OTOVIČ, Anton STRAŽIŠAR,
Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER, Robert PESJAK, Dejan JUSTIN in mag. Marjan
ČUFER.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave ter Monika
MAKOVEC in Barbara TOMAN – strokovni sodelavki Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 8. redne seje Odbora z dne
17.10.2007.
2. Pregled Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 8. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 17.10.2007.
Pripomb na zapisnik 8. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 8. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo
in šport z dne 17.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREGLED PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2008 je podala
Barbara Toman.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih iz pristojnosti Odbora za šolstvo,
kulturo in šport so sodelovali: Robert Pesjak, Zoran Kramar, Anton Stražišar, Dejan
Justin, Slavka Brelih, mag. Marjan Čufer, Maja Otovič in Barbara Toman.
Robert Pesjak je postavil vprašanje, ali se načrtuje nakup rabljenega ali novega
čistilnega stroja rolbe. Zanima pa ga tudi, ali je 50.000 EUR namenjenih za projektno
dokumentacijo samo za 1. fazo obnove športne hale Podmežakla? V obrazložitev naj
se to bolj natančno napiše, da se ne bo zgodilo tako kot pri žičnici Španov vrh, ko so
se sredstva potem kar povečevala.
Zoran Kramar je odgovoril, da se načrtuje nakup novega čistilnega stroja iz Kanade,
saj je stara rolba stara že 23 let in je toliko dotrajana, da se lahko vsak čas pokvari.
Ko bo občinski proračun sprejet, bo izveden postopek javnega naročila. Za omenjen
čistilni stroj je sicer samo en zastopnik, vendar pa se bo kljub temu zbralo več
ponudb in stroj kupilo pri najbolj ugodnemu ponudniku.
V letošnjem letu se načrtuje izdelavo idejnih zasnov za projekt obnove športne hale.
Na osnovi te idejne zasnove se bo potem odločilo, katero projektno dokumentacijo je
potrebno pripraviti. Komisija za prenovo športne hale pa je ocenila, da bo 50.000
EUR zadostovalo za vso projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja ter za pridobitev uporabnega dovoljenja za obstoječo športno halo.
Anton Stražišar je opozoril, da se je v predlogu proračuna pozabilo na otroke. Na
Jesenicah namreč manjka otroških igrišč z igrali za predšolske in šolske otroke. V
tujini imajo v stanovanjskih soseskah veliko takih igral, ki se zlagajo kot lego kocke.
Robert Pesjak je povedal, da je v Lescah zgrajeno varovano igrišče za otroke,
katerega obiskuje vsaj 60 % otrok iz Jesenic.
Slavka Brelih je pojasnila, da so sredstva za otroška igrišča planirana pri komunalni
dejavnosti. Na Jesenicah je namreč kar nekaj otroških igrišč, res pa ni nobeno tako
razkošno kot je igrišče v Lescah.
Zoran Kramar je odgovoril, da je na Jesenicah veliko igrišč, za katera se namenja
tudi veliko sredstev, res pa ni tako velikega igrišča kot sta npr. v Radovljici in v
Lescah. Na Jesenicah se išče lokacija za tako igrišče, vendar pa je projekt
problematičen zaradi prostorske stiske.
Mag. Marjan Čufer je predlagal, da naj se oživi tudi star športni park, ki je
Podmežaklo že več kot 50 let in je v zelo slabem stanju.
Maja Otovič je poudarila, da se s predvidenimi sredstvi iz proračuna ne more
zagotoviti ustreznih pogojev v stoletni šoli na Koroški Beli. Glede na predlog
proračuna je očitno, da bo možnost preselitve učencev v novo šolo šele leta 2014.
Pred 14 dnevi pa je bila izdano pisno opozorilo Zdravstvenega inšpektorata RS, da
so pogoji neustrezni in neprimerni ter da je rok za sanacijo teh pogojev do oktobra
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2005. Stoletna šola je še vedno nujna popravila, vendar pa sredstev v proračun za ta
namen ni.
Barbara Toman je pojasnila, da so v letu 2009 planirana sredstva za pridobitev
potrebne dokumentacije, v letu 2010 pa se predvideva obnova šole na Koroški Beli.
Dejan Justin je postavil vprašanje, ali je 1.000 EUR namenjenih za obnovitev
spomenika na Belem polju?
Slavka Brelih je pojasnila, da je bil spomenik na Belem polju že obnovljen, 1.000
EUR pa je namenjenih za odkup zemljišča na katerem stoji spomenik.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v prvi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen, z naslednjimi predlogi in
pripombami:
 prednostno je potrebno obravnavati investicijo v stoletno šolo na
Koroški Beli;
 preuči naj se možnost ureditve varovanih otroški igrišč na območju
občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Barbara Toman je v nadaljevanju obrazložila še predlog Proračuna občine Jesenice
za leto 2009.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih iz pristojnosti Odbora za šolstvo,
kulturo in šport so sodelovali: Slavka Brelih, Robert Pesjak, Dejan Justin, Anton
Stražišar in Zoran Kramar.
Slavka Brelih je na vprašanje Roberta Pesjaka pojasnila, da so sredstva za Visoko
šolo za zdravstveno nego v letu 2008 predvidena za najemnino in za adaptacijo
prostorov, v letu 2009 pa samo za plačilo najemnine. Sredstva za odkup stavbe
Merkurja, v višini cca. 900.000 EUR, pa se planirajo za leto 2010,
Dejan Justin je poudaril, da je na Jesenicah na voljo premalo sob za študente na
Visoki šoli za zdravstveno nego.
Slavka Brelih je odgovorila, da je lastnik hotela Korotan obljubil, da bo do konca
letošnjega leta v zgornjem nadstropju usposobil tudi nekaj sob za študente.
Dejan Justin je postavil vprašanje, kdo je lastnik kopališča Ukova.
Zoran Kramar je odgovoril, da je lastnik dela kopališča, kjer je bazenska školjka, SIJ
oz. stanovanjski sklad. Ostali del kopališča pa je v lasti občine Jesenice, zato je
3

potrebno v to kopališče vlagati vsaj minimalna sredstva, da se lahko iz varnostnih
razlogov kopališče sploh odpre.
Anton Stražišar je postavil vprašanje, za kakšne dejavnosti naj bi bila namenjena
druga športna hala, ki se v naslednjih letih namerava zgraditi Podmežaklo.
Zoran Kramar je pojasnil, da je komisija pripravila predlog za izdelavo idejnega
načrta, ki ga arhitekti že izdelujejo. Podmežaklo naj bi bila zgrajena nova
večnamenska dvorana s 1000 do 1500 sedeži. V tej dvorani naj bi bilo rokometno
igrišče, kjer bi se lahko igrale rokometne in odbojkarske tekme do Evropskega nivoja.
To pomeni, da mora biti dvorana visoka 12 metrov, sprejeti pa mora 1500 gledalcev.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 2:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v prvi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Odbor za šolstvo, kulturo in šport:
Članice in člani Odbora so opozorili, da še niso dobili odgovora pristojnih služb na
pobudo, ki je bila dana na prejšnji seji Odbora. Članica Odbora je namreč predlagala,
da pristojne službe pripravijo tolmačenje pravil postavitve tabel, saj Jesenice kot
mesto, na Slovenskem Javorniku nimajo oznake.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 20.45 uri.

ZAPISALA:
Mojca Razinger
PREDSEDNIK:
Zoran Kramar
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