OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-11/2008
Datum: 11.12.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
17. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 10.12.2008 OB 19.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Anton STRAŽIŠAR, mag. Marjan
ČUFER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER.
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Za sejo je bil nato predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 16. redne seje Odbora z dne
12.11.2008.
2. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2009.
3. Predlog Sprememb Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport
Jesenice – HITRI POSTOPEK
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 16. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.11.2008.
Tea Višnar je povedala, da je bil glede pobude Odbora sklenjen dogovor z ravnateljico
Vzgojno varstvene organizacije Jesenice in novinarko Jeseniških novic Urško Peternel,
da se v Jeseniških novicah objavi intervju z ravnateljico vrtca, v katerem se bolj
podrobno predstavijo tudi možnosti glede delovnega časa v vrtcu. Pred objavo razpisa
za vpis otrok v vrtec, se bo v Jeseniških novicah še enkrat pozvalo starše, naj sporočijo
svoje potrebe, vrtec pa bo na svoji spletni strani tudi zbiral pobude staršev na to temo.
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Drugih pripomb na zapisnik 16. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 16. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 12.11.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Robert Pesjak je povedal, da ga moti, da se enak odstotek sredstev namenja za
založništvo in propagandno dejavnost, kot tudi za šport invalidov in otrok s posebnimi
potrebami. Meni namreč, da je v primerjavi z založništvom in propagandno dejavnostjo
zelo malo sredstev namenjenih za šport invalidov in otrok s posebnimi potrebami.
Vera Pintar je povedala, da so v okviru založništva in propagandne dejavnosti sredstva
namenjena za vse športne prireditve, in ne samo za eno športno dejavnost.
Zoran Kramar je pojasnil, da so sredstva na vseh štirih postavkah izredno majhna, saj
gre zgolj za 488 evrov. Pri športni vzgoji otrok in mladine s posebnimi potrebami se
sofinancira samo prevoz otrok iz Osnovne šole Poldeta Stražišarja, kateri se
udeležujejo posebnega atletskega tekmovanja. V okviru športa invalidov pa ravno tako
deluje samo eno športno društvo, saj večina invalidov deluje preko drugih rekreativnih
skupin, ki se ukvarjajo s športom. Preko športa invalidov nekaj sredstev dobi tudi Judo
klub Jesenice (G judo), ki deluje na Blejski Dobravi.
Za sredstva za propagandno dejavnost in založništvo pa se lahko prijavijo vsa društva,
čeprav večino sredstev dobi Zavod za šport Jesenice, ki ta sredstva potem porabi za
urejanje spletnih strani, za plakate in za ostalo propagandno dejavnost.
Dejan Justin je postavil vprašanja, kdo se lahko prijavi na razpis za dodelitev sredstev
za športno rekreacijo.
Zoran Kramar je odgovoril, da Pravilnik določa, da se na ta razpis lahko prijavijo vse
rekreativne skupine, ki imajo več kot 20 članov in katerih rekreativna vadba poteka
določeno število tednov na leto. Rekreativnim skupinam se sofinancira samo strokovni
kader (vaditelji), v to skupino pa sodijo tista društva, ki ne tekmujejo v nobenih državnih
ligah.
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Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009 – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je podrobno pojasnila vse spremembe
proračuna za leto 2009 na področju šolstva, kulture in športa.
Robert Pesjak je postavil vprašanja, zakaj so pri Zavodu za šport Jesenice v letu 2009
predvidene odpravnine za tri delavce.
Zoran Kramar je odgovoril, da so odpravnine predvidene, ker se v letu 2009 trem
delavcem v Zavodu za šport Jesenice (čistilka, računovodkinja in vzdrževalec) izteče
delovna doba in gredo v pokoj.
Dejan Justin je postavil vprašanje, ali zmanjšanje proračunske postavke za Španov vrh
pomeni, da se Občina Jesenice ne bo več ukvarjala s to investicijo, ter kako je z že
vloženimi sredstvi Občine Jesenice v žičnico Španov vrh.
Zoran Kramar je pojasnil, da se je pred dvema letoma planiralo sredstva za izdelavo
projektne dokumentacije za vlečnico. 25.000 EUR je bilo tako prvotno namenjenih zato,
da bi lahko pripravili dokumentacijo za to vlečnico, ker je bila idejna zasnova že
pripravljena. Sedaj so proračunska sredstva za leto 2009 na tej postavki zmanjšana,
tako da te vlečnice zaenkrat ne bo.
Glede umetnega zasneževanja smučišča pa je že narejen načrt, vkopana pa je tudi že
cev od potoka Jesenice do stavbe nad žičnico. Sprejet je bil sklep, da se bo s tem
projektom nadaljevalo, če se bo pridobilo zunanjega investitorja, vendar do sedanj še ni
bilo nobenega pravega interesenta. Za obratovanje smučišča in žičnice je umetno
zasneževanje nujno potrebno, vendar se bo s tem projektom nadaljevalo, ko bodo
zagotovljena potrebna finančna sredstva.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Sprememb proračuna občine Jesenice za leto 2009 po hitrem
postopku.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Zavod za šport Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Robert Pesjak:
Zanima ga, kakšen je bil odgovor Hokejskega kluba Acroni Jesenice na njegovo pobudo
glede spremembe režima spuščanja domačih gledalcev iz športne hale po hokejski
tekmi Jesenice – Olimpija. Zaradi petih navijačev gostujočega moštva namreč ne
morejo varnostniki in policija po tekmi vse ostale gledalce zadrževati v dvorani. V
nasprotnem primeru pa predlaga, da naj med tekmo vsaj po zvočniku obvestijo
gledalce, da naj po končani tekmi počakajo v dvorani dokler policija ne bo pospremila
navijačev gostujočega moštva izpred dvorane.
Zoran Kramar:
Odgovor bo verjetno dan v tej smeri, da je veliko bolj varno, če najprej odpeljejo
navijače gostujočega moštva, da se le-ti ne mešajo z domačimi gledalci. Če pa naprej
spustijo iz dvorane domače gledalce, potem nekaj najbolj razgretih vedno ostane pred
dvorano in čaka gostujoče navijače. Se pa lahko Hokejskemu klubu Acroni Jesenice
posreduje uradno vprašanje, da bodo nanj pripravili odgovor.
Robert Pesjak:
Če bi iz dvorane najprej spustili domače navijače, bi navijače gostujočega moštva lahko
policija kasneje pospremila do železniške postaje, ravno tako ko to stori sedaj. Navijači
domačega moštva namreč niso nasilni, so dovolj umirjeni in ob prisotnosti policije tudi
zaradi visokih kazni nihče ne bi upal biti agresiven.
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Vera Pintar:
Spuščanje gledalcev iz dvorane je verjetno v domeni policije in ne hokejskega kluba.
Zoran Kramar:
Hokejski klub je odgovoren za prireditev in mora zagotoviti ustrezno redarsko službo.
Policija pa je sicer prisotna, posreduje pa samo v tistih primerih, ko je kršen javni red in
mir.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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