OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-05/2008
Datum: 22.05.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
13. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 21.05.2008 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, mag. Marjan ČUFER, Maja OTOVIČ,
Robert PESJAK in Dejan JUSTIN 5 prisotnih od 7).
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Anton STRAŽIŠAR in Cvetka MARTINČIČ
TROPENAUER.
OSTALI PRISOTNI: Petra DEČMAN in Tanja ANTONIČ – Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Odbora z dne
16.04.2008.
2. Predlog dopolnitve Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
3. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 12. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.04.2008.
Drugih pripomb na zapisnik 12. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 12. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 16.04.2008.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG DOPOLNITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA V LAST OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Tanja Antonič.
Zoran Kramar je povedal, da se strinja s predlogom, da se ta nepremičnina čim prej
odkupi, saj se sedaj za ta objekt plačuje najemnina. Zato je prav, da objekt Visoke šole
čim prej pride v last Občine Jesenice, saj se bodo na ta način tudi zmanjšali stroški.
Zanima pa ga, ali bo Občina kupila tudi vsa zemljišča okoli zgradbe Visoke šole, ali
bodo ta zemljišča še naprej ostala v lasti Merkurja?
Tanja Antonič je pojasnila, da v lasti Merkurja ostanejo garaže in transformatorska
postaja. Na zemljiščih s parc. št. 27/11 in 27/12 je ustanovljena etažna lastnina. Zgornji
del oz. parkirišče predstavlja en del te nepremičnine, drugi del pa predstavljajo garaže
in transformatorska postaja. Že v pismu o nameri je bilo dogovorjeno, da garaže
ostanejo v lasti Merkurja, odkupi pa se zgornji del parkirišča, ki je potreben za
zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest. Bo pa Občina še naprej nadaljevala s
postopki, da bi v svojo last pridobila tudi garaže.
Robert Pesjak je postavil vprašanje, koliko m2 predstavljajo garaže. Meni, da bi se
morala v pogodbo vgraditi tudi neka varovalka, da se v teh garažah ne bo izvajala
kakšna hrupna dejavnost, ki bo moteča za šolo.
Tanja Antonič je odgovorila, da sta v lasti Merkurja dve garaži v skupni velikosti 210
m2, kar v deležu predstavlja 57/100. Za dovoz do teh garaž bo ustanovljena služnost,
vendar bo v pogodbi navedeno, da se ta služnost dovoljuje samo v primeru, da dostop
do garaž ni mogoč preko drugih parcel.
Zoran Kramar je predlagal, da se sprejme pobuda, da župan in strokovne službe še
naprej vodijo aktivnosti za pridobitev še preostalega dela nepremičnin od Merkurja.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja – zemljišča za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel Občinski svet občine
Jesenice.
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3. Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga, da Občina Jesenice nadaljuje z
izvajanjem aktivnosti za pridobitev še preostalega dela nepremičnin na tem
območju, ki so v lasti Merkurja.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman pojasnila spremembe, ki so upoštevane v
predlogu Rebalansa proračuna za področje šolstva, kulture in športa.
Zoran Kramar je povedal, da je glavna sprememba pri nakupu stavbe za Visoko šolo.
Ostale manjše spremembe pa so v glavnem locirane na premoženje občine Jesenice
oz. na javne objekte v lasti Občine Jesenice ter na spremembe sistema plač v javnem
sektorju.
Dejan Justin je postavil vprašanje, koliko rebalansov proračuna je bilo že sprejetih v
letošnjem letu, ter kakšen primanjkljaj se zaradi tega rebalansa pričakuje konec leta.
Zoran Kramar je odgovoril, da je predloženi rebalans prvi v letošnjem letu, ter da se
zaradi predlaganega rebalansa konec leta ne pričakuje nobenega primanjkljaja. V
gradivu je celo navedeno, da naj bi bil konec leta ostanek sredstev v višini okoli 50.000
EUR. Bistvo rebalansa je namreč v tem, da se ostanek sredstev iz konca leta 2007 na
novo prerazporedi na neke programe. Ker je v letu 2007 ostalo dovolj sredstev, je bila
pametna odločitev, da se le-ta namenijo za odkup stavbe za potrebe Visoke šole.
Maja Otovič je povedla, da je na postavki 6070 – Obnova graščine Pristava ostalo
neporabljenih 800 EUR, ki se sedaj prenašajo na projekt Ureditev plavža na Stari Savi.
Zanima jo, ali je možno, da ta denar ostane na prvotnem projektu in se nameni za
ureditev Zoisovega parka na Pristavi.
Petra Dečman je pojasnila, da je projekt Ureditev graščine Pristava zaključen, vse
situacije so plačane, neporabljenih pa je ostalo 800 EUR. Ta sredstva je potrebno sedaj
z Rebalansom proračuna prenesti na nek drug projekt. Za ureditev Zoisovega parka pa
še ni narejenega nobenega projekta, zato se ta sredstva nimajo kam prenesti.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev k predlogu Odloka je dala Tanja Antonič.
Zoran Kramar je povedal, da se s spremembo Odloka v upravljanje Zavodu za šport
dajejo prostori bivše zlatarne Kejžar v velikosti okoli 16 m2. V tem prostoru mladinske
info točke se vsako popoldne odvijajo neke dejavnosti, predvsem s ciljem, da tudi v tem
delu mesta mladi začnejo koristno preživljati svoj prosti čas.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za
šport Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Robert Pesjak:
Že pred nekaj leti je dal pobudo, da naj bi Zavod za šport tržil ledeno dvorano za
profesionalna moštva po drugi ceni. Sedaj se namreč pobirajo samo delčki, kljub temu,
da se profesionalno moštvo financira z donatorstvom in sponzorstvom. Zato bi moral
Zavod za šport pobirati vstopnino in HK Acroni omogočiti koriščenje ledu po sedanji
ceni, ali pa naj HK Acroni sam pobira vstopnino ter Zavodu za šport plačuje uporabo
ledu po komercialni ceni. Zavod za šport namreč v tem primeru posluje negativno, saj bi
na vsak način moral nekaj iztržiti od dogodkov, ki so v okviru profesionalnega moštva.
Zoran Kramar:
Kot direktor Zavoda za šport bi moral sam to pobudo najprej podpreti, vendar pa se je
potrebno zavedati, da je HK Acroni jeseniški klub, ki mestu prinaša nek ugled. Jesenice
so namreč tudi na račun tega kluba poznane po celi Sloveniji in po celi Avstriji, zato je
nek vložek Občine Jesenice, da klubu daje na razpolago uporabo ledu pod podobnimi
pogoji kot drugim uporabnikom. Poleg tega pa Zavod za šport tudi ne more
zaračunavati dveh različnih cen za isto storitev. Vsi ostali uporabniki do 15. ure
plačujejo po 10 EUR najemnine za uporabo ledene ploskve, po 15. uri pa 20 EUR. HK
Acroni pa ves čas plačuje 20 EUR najemnine, za čas tekme pa celo 50 EUR.
Robert Pesjak:
Lahko se sprejme nek kompromis, da HK Acroni najemnino za led plačuje pravočasno,
ali pa naj plačujejo tudi najemnino za uporabo ledu za HD mladi. V tem klubu HD mladi
je namreč tako velika količina otrok, da se klub sam enostavno težko preživi. Tudi
donatorji in sponzorji ne vlagajo sredstev v kadetske in mladinske ekipe, tako da bi jim
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vsaj HK Acroni enostavno morali pokriti stroške za uporabo ledu. Ravno tako pa bi
Zavod za šport lahko imel en del prostorov, ki jih HK Acroni trži v reklamne namene.
Zoran Kramar:
Celo zahodno stran ima v uporabi Zavod za šport, za ostali del pa meni, da je prav, da
se pusti klubu, saj lahko na ta način dobijo del sredstev. Se pa Zavod za šport in Občina
Jesenice ne moreta mešati v razmerje med dvema kluboma. Kar pa sam pozna zadeve,
je v interesu predsednika HK Acroni, da oba kluba prideta pod eno vodstvo oz. da pride
do bolj tesnega sodelovanja med obema kluboma. S strani HD mladi pa naj ne bi bilo
izkazane nobene pripravljenosti za sodelovanje s HK Acroni.
Robert Pesjak:
Novi predsednik HK Acroni niti enkrat ni izrazil interesa za sodelovanje s HD mladi, saj
se verjetno zaveda, da bi to sodelovanje s HD mladi za njih pomenilo dodaten strošek.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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