OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za šolstvo, kulturo
in šport
Številka: 032-04/2007
Datum: 20.04.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
5. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V ČTRTEK, 19.04.2007 OB 18.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, C. ŽELEZARJEV 6
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Zoran Kramar – predsednik, Maja Otovič, Dejan Justin,
Cvetka Martinčič Tropenauer, Anton Stražišar in mag. Marjan Čufer.
ODSOTEN ČLAN ODBORA: Robert Pesjak.
OSTALI PRISOTNI: Podžupan Boris Bregant in Tea Višnar – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. redne seje Odbora z dne
21.03.2007.
2. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI POSTOPEK.
3. Obravnava Strategije razvoja občine Jesenice.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 4. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 21.03.2007.
Pripomb na zapisnik 4. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo zapisnika 4. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z
dne 21.03.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je obrazložila tudi predlagani amandma
občinske uprave, da se v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010
spremenijo viri financiranja investicije Kolperna na Stari Savi, skladno z Investicijskim
programom »Obnova objekta Kolperna v Muzejskem kompleksu Stara Sava na
Jesenicah«.
V razpravi so sodelovali in postavljali vprašanja:
Zoran Kramar:
Zanima ga, zakaj je predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007
predlagan v sprejem po hitrem postopku? Po njegovem mnenju je pri tem še toliko
nedorečenih stvari, da bi bilo verjetno bolj smotrno predlog Rebalansa obravnavati
dvofazno. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da bo meseca septembra ponovno
predlagan rebalans proračuna.
Boris Bregant:
Do rebalansa največkrat pride zaradi spremenjenih okoliščin na nivoju države.
Država bi namreč morala svoje usmeritve za naslednje leto sprejeti v roku 30 dni po
tistem, ko da predlog proračuna (konec junija), vendar pa so bile te usmeritve
posredovane šele 13. decembra.
Občina se stalno želi prijavljati tudi na razpise za nepovratna sredstva, vendar pa se
pojavi problem pri dinamiki teh razpisov. Po informacijah naj bi bili razpisi objavljeni
že v mesecu maju, prijava nanje pa je možna samo ob pogoju, da ima lokalna
skupnost sprejet veljaven proračun in sprejete načrt razvojnih programov. Rebalans
proračuna je zato predlagan v sprejem po hitrem postopku ravno iz razloga, da se bo
občina lahko prijavila na javne razpise, ki bodo objavljeni v mesecu maju.
Dejan Justin:
Zanima ga, ali morajo biti razpisi vnaprej napovedani, ter v kakšnih časovnih okvirih
jih je potrebno napovedati?
Boris Bregant:
Vsi postopki so natančno določeni in tudi razpisi morajo biti vnaprej napovedani.
Vendar pa so določene stvari še precej nedorečene, saj bo meseca maja objavljen
razpis, oktobra oz. konec septembra pa bi morale že biti izdane prve situacije za
tiste, ki bodo na razpisu uspeli.
Cvetka Martinčič Tropenauer:
Na proračun in na načrte razvojnih programov je potrebno začeti gledati bolj
fleksibilno, zato jo niti najmanj ne moti, da je predlog rebalansa predlagan v sprejem
po hitrem postopku.
Mag. Marjan Čufer:
V takim primerih bi bilo smiselno v enem mesecu sklicati dve seji, da bi tako lahko
med prvo in drugo sejo preučili vse posredovane pripombe in predloge.
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Boris Bregant:
Na seji Občinskega sveta so prisotne vse službe občinske uprave, zato da se v
primeru zapletov, le-ti poskušajo tudi takoj rešiti.
Tea Višnar:
Člane Odbora je seznanila z informacijo, da bo do seje Občinskega sveta pripravljen
še en amandma, s katerim se bo predlagalo, da se v načrte razvojnih programov
vključi še ena investicija s področja športa. Do 11. maja bo namreč objavljen javni
razpis, na katerega bo občina to investicijo potem tudi prijavila. Se bo pa v načrte
razvojnih programov vključilo tudi Športno halo Podmežaklo, ker je le-ta že uvrščena
tudi v izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2007 – 2013.
Zoran Kramar:
Problem je v tem, da je področje športa popolnoma izključeno iz načrtov razvojnih
programov. Poleg tega pa se pri vseh razpisih za športne objekte sofinancirana
največ 20 % od vrednosti celotne investicije. Državna podsekretarka, ki vodi vse
investicije v Sloveniji, pravi da se je na razpis sicer potrebno prijaviti, vendar pa je
pred tem potrebno dobro razmisliti, kateri projekt se bo prijavil.
V Rebalansu je predlog, da se 25.000 EUR nameni za ureditev prostorov za
Mladinski center v objektu TVD Partizana, če bo občina ta objekt prevzela. Sam si je
ta objekt ogledal, zato ve, da z navedenimi sredstvi Mladinskega centra ne bo
mogoče preseliti. MCJ se je selil iz enega neurejenega prostora v drugega, zato je
prišel čas, da se pred naslednjo selitvijo MCJ prostori res primerno uredijo. Eden
izmed razlogov, da mladi ne hodijo v tem prostore, je namreč tudi v tem, da so ti
prostori neurejeni. Objekt TVD Partizana je vreden 220 milijonov tolarjev, in če se v
njem uredijo še dodatni prostori, bodo ljudje tja še raje prihajali. Zato je 25.000 EUR
tudi precej premalo sredstev, da bi se MJC lahko preselil v prostore TVD Partizana.
Za žičnico Španov vrh sta bili v proračun uvrščeni dve investiciji, od katerih se sedaj
ena premika na Komunalno direkcijo. Za predvidena dela Komunalna direkcija po
njegovi oceni ne bo porabila vseh predvidenih sredstev, zato želi, da se ostanek teh
sredstev nameni za smučišče, ne pa da potem kar ostane na Komunalni direkciji.
Mag. Marjan Čufer:
Potrebno se je zavedati, da je temeljni pogoj, da je danes neka stvar obiskana, lep
videz in enostaven dostop do objekta ter veliko parkirišče. Če se Mladinski center
preseli v prostore TVD Partizana, zaradi tega ne bo dosti večjega učinka, ker sta
objekt in parkirišče grda in tudi težko dostopna.
Dejan Justin:
Mladina je danes precej drugačna, kot je bila včasih, in tudi, če se jim ponudi še tako
lep prostor, ne bodo prišli, če moderatorji ne bodo naredili zanimivega programa.
Anton Stražišar:
Pri TVD Partizanu je precej veliko parkirišče, zunanja podoba objekta pa izkazuje
nek arhitekturni slog.. Strinja se sicer s tem, da je potrebno zagotoviti osnovne
pogoje, vendar pa je obisk predvsem odvisen od animatorjev in od programa.
Maja Otovič:
Sedaj poteka razprava o prostorskih težavah, ne dolgo nazaj pa je bilo tudi na seji
Odbora za šolstvo, kulturo in šport rečeno, da ni jasno opredeljena vsebina ne za
Jelenov dom, ne za stoletno šolo na koroški Beli.
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Zoran Kramar:
Zanima ga, kdo je lastnik mladinskega letovišča v Pineti?
Boris Bregant:
Lastnica letovišča (zemljišč in objektov) je občina Jesenice, z njim pa upravlja
Društvo prijateljev mladine.
Tea Višnar:
Pri sodnem cenilcu je naročena cenitev, koliko sredstev bi bilo potrebno zagotoviti,
da bi se objekt TVD Partizana lahko ustrezno vzdrževal. Ko bo cenitev izvedena, bo
pripravljen DIIP, in na podlagi tega bo potem sprejeta odločitev, ali bo občina
prevzela ta objekt.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
AMANDMA:
V Načrtu razvojnih programov 2007 - 2010, Področje 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine,
Podprogram 18029001 – Nepremična kulturna dediščina, šifra projekta v NRP
(OB041-06-0009 Kolperna na Stari Savi), se spremenijo viri financiranja
investicije, skladno z Investicijskim programom »Obnova objekta Kolperna v
Muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
in
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto 2007 za
področje športa, kulture in športa po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
OBRAVNAVA STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE JESENICE.
Strategijo razvoja občine Jesenice je v uvodu obrazložil podžupan Boris Bregant.
V razpravi so sodelovali:
Cvetka Martinčič Tropenauer:
Strategija razvoja občine predstavlja nek spisek želja, ki so lahko osnova za
nadaljnjo razpravo. Glede na ta spisek želja, bi bilo potrebno sedaj najprej pregledati,
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kaj na nekem področju že obstaja, kajti analiza obstoječega stanja je bila narejena
zelo površinsko.
Tea Višnar:
Na seji odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo je bila dana tudi
pripomba, ker v Strategiji niso navedeni nosilci posameznih projektov in roki, da
katerih naj bi bili ti projekti realizirani.
Zoran Kramar:
Strategijo razvoja občine bi moral pripraviti vsak kandidat, ki na volitvah kandidira za
župana. V tem dokumentu, bi moralo biti za štiriletno obdobje natančno napisano, kaj
se namerava storiti s posameznimi objekti. Če namreč tega programa ni, potem
nobena ustanova v občini ne more realno načrtovati. Ko pa bi se vsi v občini poenotili
s to strategijo, pa bi bila veliko večja verjetnost, da bi bil dosežen nek končni rezultat.
Dokler pa se teh ciljev in poti ne pozna, pa je izredno težko delovati, kar se potem
odraža tudi v proračunu in v načrtih razvojnih programov. Zato bi morala biti neka
povezava z NRP-ji, kajti v tej strategiji so sedaj samo zakonsko dane naloge, kaj naj
bi se v lokalnih skupnostih delalo. Žal pa je občina Jesenice toliko stara občina, da je
že Železarna naredila veliko objektov, ki so služili občanom, sedaj pa so le-ti občini
bolj v breme kot pa v veselje. Zato bo slej ko prej potrebno sprejeti odločitev, kateri
objekti se bodo še naprej vzdrževali, kateri pa se bodo podrli, ker so nepotrebni.
Ljudje svoj prosti čas želijo preživljati vedno bolj aktivno, zato bodo družbene
dejavnosti vsako leto bolj pomembne. Delovna mesta so danes v večini primerov
taka, da zaposleni osem ur sedijo, zato je potrebno imeti športne objekte, ki bodo
namenjeni tem ljudem. Občine, ki to ne bodo imele urejeno, se bodo začele srečevati
z drugimi problemi, kot so npr. problematika mamil, socialni problemi, ipd. Ljudi je
potrebno oživiti, da se ne bodo počutili odrinjene.
Osebno ne vidi pravega cilja Strategije, ker je še veliko področij, ki vanjo niso zajeta.
Zato je prav, da se o tem razpravlja že sedaj, saj bo nova strategija morala biti
sprejeta do konca leta. Za TVD Partizan npr. že eno leto in pol potekajo dogovori,pa
se še sedaj ne ve, ali bo občina ta objekt prevzela ali ne.
Anton Stražišar:
Pogovori o prevzemu TVD Partizana so se začeli že pred štirimi leti, pa še do danes
ni bila sprejeta nobena odločitev.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za šolstvo, kulturo in šport je obravnaval Strategijo razvoja občine
Jesenice.
2. Člani Odbora naj občinski upravi posredujejo svoje poglede in pobude za
dopolnitev Strategije razvoja občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Mag. Marjan Čufer:
Ugotavlja, da Jožefov sejem na Jesenicah vsako leto bolj usiha. Prisotni so v
glavnem samo še trgovci s suho robo, ki komaj zaslužijo za stroške.
Zoran Kramar – odgovor:
Odkar je Zavod za šport organizator Jožefovega sejma, je na njem vsako leto
približno enako število razstavljavcev. Res pa je težko določiti neko vsebino teh
razstavljavcev, predvsem zaradi visokih stroškov nabave stojnic in zaradi
pomanjkanja interesa. Zaradi odpiranja velikih trgovskih centrov pa vsi sejmi na
splošno upadajo, ker v teh centrih lahko kupiš vse izdelke.
Pozitivno pa je, da je Jožefov sejam organiziran v sodelovanju z Območno obrtno
zbornico, saj sta na ta način dve prireditvi ob istem času in na isti lokaciji, kar takoj
poveča številčnost obiskovalcev.

4.2 Mag. Marjan Čufer:
V vseh večjih slovenskih mestih se poleti organizirajo razne aktivnosti in prireditve,
na Jesenicah pa je glede tega popolno mrtvilo. Predlaga, da se tudi na Jesenicah
organizira kakšna taka prireditev.
Boris Bregant – odgovor:
V programu prireditev je za leto 2007 predvidena tudi organizacija prireditve »Poletje
na Stari Savi«.

4.3 Cvetka Martinčič Tropenauer:
Veseli jo, da se Jesenice spreminjajo v pozitivno smer. V Občinski knjižnici zelo
skrbno urejujejo časopise, in večkrat je v njih zaslediti tudi kakšno sliko npr. parka na
Stari Savi, kot primer dobre krajinske arhitekture.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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