OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-03/2008
Datum: 20.03.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
11. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 19.03.2008 OB 18.30 URI V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Maja OTOVIČ, Cvetka
MARTINČIČ TROPENAUER, Anton STRAŽIŠAR, Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.
ODSOTEN ČLAN: mag. Marjan ČUFER.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne
zadeve ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 10. redne seje Odbora z dne
12.12.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o načinu oddajanja
telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol v uporabo.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 10. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.12.2007.
Pripomb na zapisnik 10. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 10. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo
in šport z dne 12.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
V uvodu je Tea Višnar obrazložila zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto
2007 za področje šolstva, kulture in športa. Odgovorila pa je tudi na vprašanje
Dejana Justina, da je varna hiša projekt, ki ga je financiralo 17 gorenjskih občin. Za
nakup zgradbe je bila sklenjena posebna pogodba, ravno tako pa je bila sklenjena
pogodba tudi za financiranje dejavnosti. Vse občine so namreč dolžne financirati
vzdrževanje in dejavnost varne hiše po ključu, ki je odvisen od števila prebivalcev.
Pogoj za dodatno financiranje pa je sklenitev aneksa k osnovni pogodbi, ki ga morajo
ravno tako podpisati vse občine. Ker pa do sklenitve aneksa ni prišlo, občina
Jesenice ni imela osnove za nakazilo sredstev, zato je ta postavka ostala
nerealizirana.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice
za leto 2007 in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine
Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar obrazložila predlagane spremembe Odloka.
Obrazložila pa je tudi predlog amandmaja, s katerim se zaradi spremenjene
standardne klasifikacije spreminja besedilo 4. člena Odloka, v katerem so navedene
dejavnosti šole.
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Anton Stražišar je postavil vprašanja, ali se morajo tudi druga društva dodatno
registrirati za opravljanje medkrajevnega in cestnega potniškega prometa, če npr.
otroke s kombijem prevažajo na različna tekmovanja.
Tea Višnar je odgovorila, da ima šola s prilagojenim programom kombi, s katerim se
prevaža otroke, zato mora biti v odloku o ustanovitvi napisano, da opravljajo to
dejavnost. Ni pa te dejavnosti potrebno registrirati na sodišču, ker ne predstavlja več
kot 20 % dejavnosti šole.
Dejan Justin je pojasnil, da sta osnovna pogoja za prevoz varovancev nekega
društva, da avto ne sme biti starejši kot pet let, ter da ima na vsakem sedežu
varnostni pas.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
AMANDMA:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da se v 4. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Ur. list RS
18/97, 90/98, 43/2000, 60/2007) – v nadaljevanju Odlok, besedilo napisano v
alinejah v celoti črta in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Dejavnost šole je v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov.«
Drugi odstavek ostane nespremenjen (Dejavnost šole se šteje kot javna služba,
katere izvajanje je v javnem interesu.).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
in
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta
Stražišarja Jesenice po hitrem postopku, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

3

TOČKA 4:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner pojasnila predlagane vsebinske spremembe
Poslovnika in vzroke za navedene spremembe.
Dejan Justin je predlagal, da naj se v 51, členu dopiše, da v kolikor se
posameznega člana občinskega sveta zaradi kršitve reda odstrani iz seje, potem
temu članu tudi ne pripada sejnina za udeležbo na tej seji.
Božena Ronner je pojasnila, da je Občinski svet sprejel poseben akt na podlagi
katerega se nagrajuje člane občinskega sveta, člane delovnih teles in člane drugih
organov občine. Ta akt določa, da sejnina ne pripada članu, ki na seji ni prisoten več
kot 50 % časa.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, kakšno je mnenje strokovne službe s področja
družbenih dejavnosti glede predlagane združitve Odbora za šolstvo, kulturo in šport
ter Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo.
Tea Višnar je odgovorila, da strokovna služba ta predlog podpira, saj si na podlagi
izkušenj že dva mandata prizadeva za tako združitev. V lanskem letu je namreč
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo obravnaval zelo malo točk
dnevnega reda, posamezne seje tega odbora so trajale tudi manj kot 10 minut. V
letošnjem letu je stanje podobno, zato je smiselno in racionalno ta dva odbora
združiti v en skupen odbor za področje družbenih dejavnosti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O
NAČINU ODDAJANJA TELOVADNIC IN OSTALIH POKRITIH ŠPORTNIH
OBJEKTOV OSNOVNIH ŠOL V UPORABO.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar pojasnila razloge za prenehanje veljavnosti
Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih
šol v uporabo.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, ali obstaja možnost, da se objekti dajo v
brezplačni najem, najemnik pa pokriva del materialnih stroškov.
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Tea Višnar je odgovorila, da je brezplačna uporaba prostora točno določena, ter da
predpisi natančno definirajo, v katerih primerih je taka uporaba prostora dovoljena.
Po krajši razpravi vseh prisotnih je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti pravilnika o
načinu oddajanja telovadnic in ostalih pokritih športnih objektov osnovnih šol
v uporabo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1 Zoran Kramar:
Komisija za razdelitev sredstev na področju športa je sprejela dokončno razdelitev
sredstev, tako da so odločbe že pripravljene. Sedaj je potrebno te odločbe čim prej
podpisati, da se postopek prejema sredstev za društva časovno čim bolj skrajša.

6.2 Tea Višnar:
Pri razdelitvi sredstev za področje kulture je prišlo do ene pritožbe, zato razdelitev teh
sredstev še ne bo opravljena tako kmalu. Joža Varl se je namreč pritožil, tako da na
področju kulture zadeve še ne bodo tako kmalu rešene, medtem ko se bo za
raziskovalne in izobraževalne naloge predvidoma naslednji teden odločalo o
razdelitvi sredstev.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 19.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR

5

