OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-08/2008
Datum: 18.09.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
14. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 17.09.2008 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: Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER in Anton
STRAŽIŠAR.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve in mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor.
Predsednik Odbora je predlagal, da se na dnevni red 14. seje Odbora uvrsti tudi točka z
naslovom: »Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
športno rekreacijski park Podmežakla – PRVA OBRAVNAVA.«
Ker pripomb ni bilo, je predsednik Odbora dal na glasovanje tako dopolnjen dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 13. redne seje Odbora z dne
21.05.2008.
2. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2008 s poročilom o
porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu športno
rekreacijski park Podmežakla – PRVA OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 13. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 21.05.2008.
Pripomb na zapisnik 13. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 13. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 21.05.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA PRVO POLLETJE LETA
2008 S POROČILOM O PORABI PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.
Tea Višnar je v uvodni obrazložitvi podrobno predstavila poročilo o izvrševanju
proračuna za prvo polletje leta 2008 za področje šolstva, kulture in športa.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da potrdi predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo
polletje za leto 2008 s poročilom o porabi proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU ŠPORTNO REKREACIJSKI PARK PODMEŽAKLA –
PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev sta dala mag. Valentina Gorišek in Zoran Kramar.
Robert Pesjak je postavil vprašanje, ali bo predvideno rokometno igrišče zgrajeno po
evropskih normativih. Zanima pa ga tudi, ali se bo Podmežaklo prioritetno urejala
ledena dvorana.
Zoran Kramar je odgovoril, da bo rokometno igrišče zgrajeno po takih normativih, da
bo ustrezalo za igranje tekem na evropskem nivoju. Tudi rokometno igrišče v Osnovni
šoli Prežihovega Voranca dimenzijsko ustreza evropskemu nivoju, vendar pa ob tem
igrišču ni prostora za gledalce. Višina novega igrišča pa bo več kot 12 metrov, kar
pomeni, da bo to igrišče ustrezno tudi za igranje odbojke na svetovnem nivoju.
Pojasnil pa je tudi, da je v športnem parku Podmežakla prioriteta obnova ledene
dvorane, ki pa se bo izvajala postopoma, saj je za to obnovo potrebno zagotoviti veliko
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finančnih sredstev. Občina je na enem od razpisov za to investicijo že dobila 406.000
EUR, vendar pa se bo sedaj prijavila še na drugi objavljen razpis. Projekt naj bi bil
pripravljen do konca leta, po pridobitvi gradbenega dovoljenja pa naj bi se predvidoma
meseca aprila 2009 začelo z deli na vzhodni steni.
Robert Pesjak je povedal, da je bilo v uvodni obrazložitvi povedano, da bi bilo nad
kegljiščem možno urediti prenočitvene kapacitete. Po njegovem mnenju bi bilo bolje, če
bi se še nekoliko povečala vzhodna stena in bi se prenočitvene kapacitete zagotovile v
tem delu dvorane. To bi bila verjetno tudi cenejša varianta kot pa ureditev teh sob nad
kegljiščem.
Zoran Kramar je odgovoril, da zaenkrat na vzhodni steni ni predvidene ureditve sob.
Se pa na tem delu predvideva, da se dvorana za en pas oboka premakne oz. razširi
proti nogometnemu igrišču. V kletnih prostorih so predvidene garderobe za
nogometaše, v pritličju pa garderobe za hokejiste, drsalce in gostujoče ekipe, vzporedni
prostori za tehnične službe, sanitarije ter povezovalni hodniki med severno in južno
tribuno. Kegljišče pa je ravno tako potrebo obnove, zato je ena izmed variant tudi to, da
se ta stavba nadgradi za eno nadstropje, v katerem se uredijo prenočitvene kapacitete.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport se je seznanil in obravnaval predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1) v postopku javne razgrnitve
dopolnjenega osnutka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Dejan Justin:
Opozorjen je bil, da je na kopališču Ukova polomljena odskočna deska, zato ga zanima,
ali se lahko kaj naredi v tej smeri, da se ta deska popravi ali zamenja?
Zoran Kramar – odgovor:
Lansko leto je bila vzmetna deska enkrat že popravljena, vendar se je potem po
približno enem mesecu popolnoma zlomila. Vzmetna deska stane med 5.000 in 6.000
EUR, dobi se samo iz uvoza in zato v letošnjem letu tudi ni bila kupljena nova. Do
prihodnjega leta pa se bodo poskušala ta sredstva nekje pridobiti, saj se vzmetna deska
v kopališču potrebuje.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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