OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-8/2007
Datum: 12.9.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
7. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 12.9.2007 OB 19.30 URI V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI:
Zoran KRAMAR - predsednik, Maja OTOVIČ, Dejan JUSTIN, Cvetka MARTINČIČ
TROPENAUER, Robert PESJAK in mag. Marjan ČUFER.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Anton STRAŽIŠAR.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve, Valentina GORIŠEK – Vodja oddelka za okolje in prostor (delno) in Boris
BREGANT – podžupan (delno).
Predlagan je bi naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje Odbora z dne
13.06.2007.
2. Predlog spremembe Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – HITRI POSTOPEK
3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – pravni status krajevnih
skupnosti – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto
2007
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 6. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 13.06.2007
Pripomb na zapisnik 6. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 6. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo
in šport z dne 13.6.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMBE ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Na vprašanje Zorana Kramarja, kakšen je postopek za potrditev programa dela in
finančnega plana javnega zavoda, je Tea Višnar pojasnila, da je to del občinskega
proračuna. Po sprejetju proračuna so dolžni javni zavodi v 30 dneh sprejeti svoje
finančne načrte. Ustanoviteljske pravice izvršuje župan, razen imenovanja direktorja
in članov sveta ter potrditev sprememb odloka o ustanovitvi. V primeru muzeja gre za
soustanoviteljstvo z občino Kranjska Gora.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice
po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
PRAVNI STATUS KRAJEVNIH SKUPNOSTI – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Na vprašanja Maje Otovič, Roberta Pesjaka in Dejana Justina je Valentina Gorišek
pojasnila, da krajevne skupnosti v občinskem proračunu niso vključene
proporcionalno temveč se upoštevajo njihovi finančni načrti, da se število zaposlenih
na krajevnih skupnostih ne bo spreminjalo in da sejnine ostanejo iste. Predsedniki in
tajniki bodo razbremenjeni, krajevna skupnost pa že sedaj nima svojega premoženja.
V zvezi z načrtovano spremembo bo organiziran tudi sestanek, kjer bodo ponovno
obrazložene nove tehnike poslovanja.
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Zoran Kramar je podvomil v to, da bo manj administrativnega dela, menil pa je tudi,
da je ta odločitev po eni strani slaba. Gre za možnost pridobivanja donatorskih
sredstev in za izvedbo akcij v krajevni skupnosti. Krajani, ki imajo svoje cilje in načrte
ne bodo imeli možnosti spremljanja in soupravljanja pri določenih delih.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta
občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
PRVO POLLETJE ZA LETO 2007.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Zoran Kramar je povedal, da se mu ne zdi prav, da sredstva za javna dela ne bi bila
porabljena, ne glede na to, da o številu programov in vključenih delavcih odloča RZZ.
Predlaga, da občinska uprava prouči možnost dodatnih programov javnih del v okviru
razpoložljivih sredstev proračuna. Zanima pa ga tudi, zakaj se je postopek dodelitve
sredstev kulturnim društvom tako zavlekel. Društva imajo zato velike finančne težave.
V bodoče naj se pred sprejemom proračuna izvedejo določene aktivnosti, ki bodo
pospešile sklenitev pogodb in izplačil dotacij.
Tea Višnar je pojasnila, da bodo predlog glede javnih del proučili, glede letošnje
kasnitve pri dodelitvi sredstev kulturnim društvom pa je situacija sledeča: strokovne
službe in organi v občini so dolžni ravnati v skladu z veljavnimi predpisi ter v skladu z
njimi tudi voditi postopke. Dodelitev sredstev društvom se je letos najmanj za mesec
dni zavlekla tudi zaradi pritožbe na sklep, ki se je izkazala kot neutemeljena.
Dejana Justina je zanimalo, kako je z vzdrževalnimi deli po šolah. Tea Višnar mu je
pojasnila, da se izvajajo na podlagi vsakoletnega programa vzdrževanja v skladu z
finančnimi zmožnostmi proračuna.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine
Jesenice za prvo polletje za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Zoran Kramar je ponovno kot pobudo predlagal, da se kulturna društva pred
obravnavo proračuna vključijo v razpravo, da bodo lahko sredstva proračuna prejela
čim prej.
Mag. Marjan Čufer je predlagal, da se v fitnessu v hali Podmežakla zamenjajo luči in
prebelijo stene. Zoran Kramar je pojasnil, da je to stvar najemnika.
Cvetka Martinčič Tropenauer je opozorila na dotrajane sanitarije v kleti Kulturnega
doma na Javorniku. Sanitarije uporabljajo tudi uporabniki knjižnice.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tea Višnar, univ.dipl.org.
Predsednik:
Zoran Kramar
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