OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka:
Datum: 20.03.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
18. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 18.03.2009 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR – predsednik, mag. Marjan ČUFER, Maja OTOVIČ,
Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER, Anton
STRAŽIŠAR
OSTALI PRISOTNI: 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 17. redne seje Odbora z dne
10.12.2008.
2. Predlog sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. korespondenčne seje Odbora z
dne 21. in 22.01.2009
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008 (s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev)HITRI POSTOPEK
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 17. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 10.12.2008.

Razprave na zapisnik 17. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 17. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 10.12.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREGLED
SKLEPOV
IN
POTRDITEV
SKRAJŠANEGA
KORESPONDENČNE SEJE ODBORA Z DNE 21. IN 22.01.2009.

ZAPISA

2.

Zoran Kramar je pojasnil, da so obravnavali Predlog programa občinskega sveta občine
Jesenice za leto 2009. Bila je korespondenčna, člani so bili soglasni. Zapisnik so tudi
prejeli.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 2. korespondenčne
seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 21. in 22.01.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2008 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je podrobno pojasnila zaključni račun
proračuna občine Jesenice za leto 2008 na področju šolstva, kulture in športa.

Zoran Kramar je povedal, da je celotno področje družbene dejavnosti, kulture, športa,
izobraževanja zares široko, kjer se izvajajo veliko projektov in programov. Denarja se je
kar nekaj porabilo, glede na samo razvitost teh področjih pa so želje in načrti še večji.
Iz tega poročila se vsa dejavnost na posameznih področjih ne vidi, je pa razvidno, koliko
je bilo namenjenih sredstev na posamezni postavki. Glede na širino delovanja na
področju športa, kulture, izobraževanja in dejavnosti imamo veliko in kvalitetno
dejavnost na teh področjih.
V razpravi so sodelovali: Tea Višnar, Maja Otovič, Robert Pesjak, Zoran Kramar
Maja Otovič je podala mnenje, da je celotna zadeva draga in da je glede na število
prebivalcev ogromno teh dejavnosti.
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Tea Višnar je pojasnila, da smo tako rekoč mestna občina, ki ima skoncentrirane javne
zavode, ki pokrivajo območje tudi drugih občin. Imamo tri kulturne zavode, glasbeno
šolo, ljudsko univerzo.
Zoran Kramar: Imamo veliko objektov, ki zahtevajo znatna sredstva za obratovalno
sposobnost, da se lahko sploh ta dejavnost odvija.
Tea Višnar je pojasnila, da imajo 60.000 kvadratnih metrov površine v teh objektih.
Problemi so z žlindro, ki je naravna jeseniška katastrofa, ki se še ni sanirala. Cela
Koroška Bela, Hrušica in območje pri gledališču je na žlindri. Bila naj bi tudi direktiva, da
se lahko ta žlindra uporabi za nasutje fond.
Razpravljali so o območjih, kjer je žlindra, o škodljivosti žlindre na osnovni šoli Koroške
Bele, o reakcijah snovi, o nastanku cestnih grbin, o nasipu, kjer ni bilo več prostora za
odlaganje, zato je bil predlog, da se žlindro drugače uporabi. Železarna pa je dala
material na ZRMK v pregled. ZRMK so odgovorili, da zadostuje za osnovne gradbene
podlage, kot je zdaj tampon. Takrat je bilo to cenovno ugodno.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008
in predlog besedila Odloka o zaključnem računu proračuna občine Jesenice za
leto 2008 po hitrem postopku.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 17.30 uri.
ZAPISALA:
NATAŠA ŠTEFELIN

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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