OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-08/2009
Datum: 16.09.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
22. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 16.09.2009, OB 19.00 URI V SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka MARTINČIČ
TROPENAUER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK, Dejan JUSTIN, mag. Marjan
ČUFER in Anton STRAŽIŠAR.
OSTALI PRISOTNI: Podžupanja Vera PINTAR, Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Za sejo je bil predlagan naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. redne seje Odbora z dne
15.06.2009.
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
4. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
5. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 21. REDNE
SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT Z DNE 15.06.2009.
Pripomb na besedilo skrajšanega zapisa 21. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 21.
redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 15.06.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Zoran Kramar
Gre zato, da je v Odloku zapisano da gre za podružnično šolo in s spremembo
odloka se mora spremeniti tudi sestava Sveta ki ima predstavnika.
Maja Otovič
Je postavila vprašanje glede pričetka veljavnosti Odloka v primeru, ko je šola v
postopku sprejemanja Odloka.
Tea Višnar.
Šola mora ministrstvo zaprositi za Odlok in če izpolnjuje določene pogoje, se
spremeni sistemizacija delovnih mest. Pred sprejetim Odlokom pa ne.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela
Jesenice – HITRI POSTOPEK
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

2

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME
IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Zoran Kramar:
Ta pravilnik se je sprejemal že v lanskem in predlanskem letu. Med tem časom so
se pokazale določene pomanjkljivosti, katere se sedaj skušajo odpraviti v dobro
jeseniškim društvom. Podpira tudi predlog, da se razpisni rok skrajša, čeprav se s
tem po drugi strani rok za pritožbe podaljša. Ko društva kandidirajo na razpise je v
vsakem prijavitelju želja po čimprejšnji pridobitvi sredstev. Težko pa je nek projekt
speljati brez finančnih sredstev in pripravljati poročila za nazaj.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Robert Pesjak
Je izpostavil vprašanje kam spada pot do Hrušice, ki je okoli 3 km oddaljena od
Čufarjeve šole.
Tea Višnar
Ta pot skupaj z Javornikom, Koroško Belo, Planina pod Golico, Pohodi spadajo
pod »nevarno pot«, ker ni pločnika in vsem otrokom je dodeljena letna karta.
Pripada pa jim samo v svojem okolju.
Zoran Kramar
Problem je tudi v številčnosti otrok. Nemogoče bi bilo poslati 200 otrok iz Hrušice v
šolo.
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Dejan Justin
Opozoril je na problem šoferjev avtobusov v primeru urejevanja nereda na
avtobusu. Zgodi se da nekoga med prevozom med vožnjo pustijo cesti in meni, da
se to ne sme pod nobenim pogojem zgoditi in da bi se šoferji morali v primeru
motečega dijaka povezati s šolo oz. poiskati kak drug način za reševanje te
problematike.
Tea Višnar
Takega primera ne pozna, zato bi bilo dobro konkretizirati in raziskati opisan
primer.
Maja Otovič
Opaža porast problematike v šolah. V primeru pritožbe staršev, se tudi otroci
pritožijo.
Vera Pintar
Opozarja na dejstvo, da obstajajo tudi problemi v obratni smeri in na
nepripravljenost staršev do sodelovanja s šolo. In problem je potrebno reševati
obojestransko.
Robert Pesjak
Je omenil primer učenca, ki mu je bila karta dodeljena a je celo leto hodil v šolo
brez nje. S tem razlogom ga nekoč šofer ni sprejel na avtobus, kar je tudi prav.
Zoran Kramar
Je izrazil strinjanje z raziskovanjem posamičnih problematičnih primerov.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE
DO 30.6.2009 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE
REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
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Zoran Kramar
Postavil je vprašanje o zaključku programa Kolparna. Mesto tako dvorano
potrebuje, zaradi množice, ki jo lahko sprejme in dostopnost parkirišč, ki so v
neposredni bližini. Trenutno se spopadajo s problemi številnih prireditev. Trenutno
je na razpolago le gledališka in kino dvorano. Zaradi fiksnih sedežev pa določenih
prireditev ni možno izpeljati.
Tea Višnar
Projekt Kolparna bo končan meseca oktobra. Pridobiti je potrebno še uporabno
dovoljenje. Največji problem predstavlja požarna varnost.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine
Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije
in prerazporeditvah proračunskih sredstev
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1. Robert Pesjak - vprašanje
Je izpostavil vprašanje lastništva posameznega lokala v Hali pod Mežaklo.
Zoran Kramar - odgovor
Enka ima najemno pogodbo z Zavodom za šport. Vsako leto ZŠ objavi razpis,
sicer pa obstaja nek tihi dogovor s HK, da sami skušajo najti izvajalca. Pri
gostinskih lokalih se pojavlja velik problem zaradi Zakona o točenju alkohola na
športnih prireditvah. Tako v našem kot tudi v najemnikovem interesu je, da bi
pridobili dovoljenje do točenja alkohola. Problem nastane pri vprašanju, kako
določiti prireditveni prostor.
Inšpektorat in policija trdi, da je prireditveni prostor celotno območje športne
dvorane vključno z zunanjim delom. Iz njihovega vidika pa je prireditveni prostor
znotraj lokala športna hala in so gostinski lokali izvzeti iz tega.
S tem sm imeli kar nekaj problemov tudi v preteklem letu, ko je inšpektorat večkrat
ovadil lastnika gostinskega lokala tudi na sodišču. Lastnik je zoper tožbo vložil
pritožbo na vrhovnem sodišču in tožbo tudi dobil.

5

Še vedno so v sporu z policijo in inšpektoratom, saj vztrajajo pri tem, da je
prireditveni prostor celoten objekt. Skušajo doseči sporazum tako z HK kot
Upravno enoto, ki te odločbe izdaja ter z inšpektoratom in policijo.
Robert Pesjak
Na vseh športnih prireditvah povsod po Evropi je dovoljeno točiti pivo, zato vidi
nesmiselnost tega Zakona.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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