OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-04/2008
Datum: 20.03.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
12. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 16.04.2008 OB 18.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, mag. Marjan ČUFER, Maja OTOVIČ,
Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER, Anton STRAŽIŠAR, Robert PESJAK in Dejan
JUSTIN (7 prisotnih od 7).
OSTALA PRISOTNA: Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora z dne
19.03.2008.
2. Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

Točka 1:
Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora z dne
19.03.2008.
Predsednik je uvodoma povedal, da se je član odbora Marjan Čufer naknadno opravičil,
zato naj se zapisnik v tem delu popravi. Drugih pripomb na zapisnik 11. redne seje
Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in
šport z dne 19.3.2008.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 2:
Predlog Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice – DRUGA
OBRAVNAVA.
Predsednik je predlagal da Božena Ronner poroča o vsebinskih spremembah
predlaganega Poslovnika med prvo in drugo obravnavo.
V razpravi so sodelovali: Cvetka Martinčič Tropenauer, Marjan Čufer, Robert Pesjak in
Zoran Kramar.
Cvetka Martinčič Tropenauer:
V besedilu predlaganega poslovnika, v poglavju »pristojnosti delovnih teles občinskega
sveta« je pri novo imenovanem odboru za družbene dejavnosti napisano, da odbor za
družbene dejavnosti…. , itd. Predlaga, da se besedilo dopolni tako, kot je napisano pri
ostalih odborih in sicer »odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz
pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Robert Pesjak:
Kako bo sestavljena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v
naslednjem mandatnem obdobju, ko ne bo več veljalo določilo, da so v njej zastopane
vse politične stranke. Res je, da je bilo v prejšnjem mandatu na komisiji kar nekaj
sporov med člani komisije in da ni vse potekalo kot bi moralo, pa vendarle so kljub temu
dobro sodelovali.
Zoran Kramar:
Napisana sta dva različna roka, 10-dnevni je namenjen oddaji gradiva za sejo
občinskega sveta, 7- dnevni rok javni razpravi proračuna. Bolj smiselno bi bilo, če se
roka poenotita na 10 – dni.
Pri pristojnostih delovnih teles, odboru za družbene dejavnosti bi se moralo zapisati,
katera področja konkretno ta odbor pokriva, v izogib temu, da se nebi morebiti pri
obravnavi proračuna določeno področje »izgubilo« in ne bi bilo obravnavano. Predlaga,
da se konkretizirajo naloge odbora tako naj se tekst glasi: Odbor obravnava gradiva,
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine in javnih zavodov na področju
družbenih dejavnosti (izobraževanja, otroškega varstva, kulture, športa, dela, družine,
socialnih zadev ter zdravstva).
Božena Ronner:
Po tej razpravi in še enkrat prebranem tekstu ugotavlja, da se mora v tem odstavku
tekst popraviti in dopolniti z novim tekstom, zato naj Odbor vloži amandma in z njim
popravi besedilo 8. odstavka 77. člena Poslovnika. Natančnejše pristojnosti odborov pa
se itak ureja s poslovniki o delu delovnih teles, zato bi bilo nesmiselno podrobno
naštevanje njihovih pristojnosti.
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Kako bo sestavljena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je že
zapisano. Vse je odvisno od volilnega rezultata. Politične stranke se bodo med seboj
dogovorile, tako, kot se pred vsakim mandatom posebej dogovorijo. Že sedaj veljavni
Poslovnik bi morali spremeniti prav zaradi napačno sestavljene komisije, na kar so bili v
preteklosti iz takratnega urada za lokalno samoupravo posebej opozorjeni. Tudi število
članov je preveliko. Mesta so bila v komisiji rezervirana le za politične stranke, nosilcem
list pa je bilo članstvo onemogočeno. Zato je prav, da je zeleno luč dobil tudi ta predlog.
Prav je, da se sredi mandata ne spreminja število niti članstvo v delovnih telesih
občinskega sveta.
V kolikor se podaljša rok za javno razpravo iz 7 na 10 – dni, bi predlagatelja proračuna
spravili v časovno stisko. Predlagatelj proračuna mora dobiti dovolj zgodaj pripombe in
predloge na proračun, da si vzame čas, da se do predlogov opredeli ter pripravi poročilo
za sejo občinskega sveta. Dosedanja praksa javnih razprav je pokazala, da je
sedemdnevni rok pravšnji. Običajna dosedanja praksa je, da se material za sejo sveta
in javno razpravo istočasno odpošljeta.
Ker druge razprave ni bilo je predsednik predlagal v sprejem naslednji
Amandma:
Črta se besedilo 8. odstavka 77. člena Poslovnika in se ga nadomesti z novim
besedilo, ki se glasi:
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, (izobraževanja,
otroškega varstva, kulture, športa, dela, družine, socialnih zadev ter zdravstva), ki
so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Amandma je bil sprejet.
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice v drugi
obravnavi, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

Točka 3:
Vprašanja in pobude.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.15 uri.
ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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