OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-09/2009
Datum: 14.10.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 14.10.2009, OB 19.30 URI V SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka MARTINČIČ
TROPENAUER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK, mag. Marjan ČUFER in Anton
STRAŽIŠAR.
ODSOTNI ČLANI: Dejan JUSTIN
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 22. redne seje Odbora z dne
16.09.2009.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – PRVA OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 22. REDNE
SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT Z DNE 16.09.2009.
Pri pregledu besedila zapisa s prejšnje seje Odbora, je član Robert Pesjak dal
pripombo na zapis v točki 4 in sicer, da je v razpravi o šoferjih avtobusa dal
pobudo Dejan Justin in ne on Robert Pesjak.

Ker druge razprave in pripomb na skrajšan zapis 22. redne seje Odbora ni bilo, je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 22.
redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 16.09.2009, s pripombo
za popravek razpravljavca Robert Pesjaka.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – PRVA
OBRAVNAVA
Uvodno predstavitev predloga je podala Tea Višnar.
Marjan Čufar
Zakaj so sredstva, ki so namenjena knjižnicam zmanjšana na polovico? Knjižnica
je temeljni hram znanosti, znanja in civilizacij. V knjižnicah lahko dobimo zaklade
svetovne dediščine ; posveča se jim premalo pozornosti.
Cvetka Martinčič Tropenauer
Vse dejavnosti so zmanjšane na indeks 94. Nabava knjižnega gradiva je za
knjižnico dejavnost računovodsko opredeljena kot osnovno sredstvo ter zato
prikazana med investicijami. Sredstva so znižana za 50 odstotkov. S temi sredstvi
lahko v letu 2010 kupijo 1500 enot. Za prihodnje leto je tudi Ministrstvo za kulturo
znižalo finančna sredstva. Skupno bodo sredstva zadoščala samo za 3000 enot,
do sedaj se je letno kupovalo skupaj s sredstvi Ministrstva za kulturo čez 5000
enot.
Ironično je, da se na tak način rešuje prostorska stiska knjižnice. Knjižnico letno
obišče 130.000 obiskovalcev, kar pomeni, da Jesenice potrebujejo knjižnico.
Obiskovalci so zadovoljni z gradivom. V 50 odstotkih si izposojajo strokovna
gradiva. Glede na izbor, ki ga bo knjižnica v letu 2010 lahko opravila pa pomeni,
da zadovoljstva obiskovalcev ne bo. Varčevalni ukrepi se izvajajo na
najenostavnejši način. Glede na dejstvo, da je na Jesenicah problem izobrazbena
struktura bi morala biti knjižnica dostopna prav vsem. »Oklestenje« sredstev je
»rezanje veje« občini Jesenice. Nakup knjižnega gradiva ni investicija, kljub temu,
da je računovodsko tako prikazana.
Anton Stražišar
Kaj je vzrok tolikšnem zmanjšanju sredstev?
Tea Višnar
Poleg gospodarske situacije in recesije je razlog tudi v tem, da so se znatno
povišala sredstva na nekaterih drugih postavkah. Istočasno je nominalna vrednost
dodeljenih sredstev morala ostati v isti višini. Zvišali so se stroški otroškega
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varstva, stroški zavodov, pomoč na domu, višji so stroški za družinskega
pomočnika in podobno, zato je bilo potrebno na drugih postavkah sredstva
zmanjšati.
»Luknja« v proračunu je znašala cca 8.000.000 EUR. Po treh tednih usklajevanj je
primanjkljaj še vedno v višini 2.000.000 EUR. Za to razliko se bo morala Občina
zadolžiti in na ta način bo proračun uravnotežen.
Zoran Kramar
Javna sredstva se kot posledica finančne krize in recesije znižujejo in se posledice
kažejo tudi na lokalni ravni. Pri pripravi rebalansa bi bilo dobro, da se pridobi
dodatna finančna sredstva. V nasprotnem primeru bo rezultat negativen zmanjšan obseg programov, ki se izvajajo na vseh področjih. Problem so tudi
stroški ogrevanja. Na tem področju ni priznanih višjih stroškov in so v planu ostali
v enakem obsegu oz. na istem nivoju. V primeru priprave rebalansa proračuna bi
se del pridobljenih sredstev namenil dodatnim dejavnostim. Na območju občine
Jesenice je na več področjih v teku več investicij. Edina investicija, ki se nadaljuje
je obnova Športne hale v Podmežakli. Investicija je vezana na državna sredstva, ki
jih je Občina pridobila na javnem razpisu. Investicija se mora zaključiti v
prihodnjem letu. V tem času pa bo potrebno marsikaj postoriti za pridobitev
obratovalnega dovoljenja za športno halo. V celoti planirana sredstva ne
zadoščajo za celotno obnovo, zato se predvideva tudi to, da se bo moral plan te
investicije skrčiti. Glede tega dejstva, bo potrebno to realnost s katero se
srečujemo »prespati«.
Vsakdo ima pravico, da napiše in pošlje svoje pripombe na predlog proračuna, saj
je le - ta v javni obravnavi. Tudi na področju osnovnošolskega izobraževanja se
vsako leto znova srečujejo z vedno večjim primanjkljajem javnih sredstev.
Vera Pintar
Tako predlagan proračuna se je usklajeval dva meseca. Ob predlogu za povišanje
določene postavke, je potrebno istočasno pripraviti tudi predlog na kateri postavki
se finančna sredstva zmanjšajo.
Robert Pesjak
V projektu Športna hala Podmežakla je bilo v planu ta leto 2009 1.048.000 EUR.
Realizacija pa bo nižja, le 518.116 EUR. Ali gre za 518.116 EUR sredstev, ki se
prenašajo v leto 2010 in so vključena v znesek 1.708.000 EUR.
Zoran Kramar
Sredstva v višini 518 tisoč EUR so vključena v 1.708.000 EUR zato, ker izvajalec
vsa predhodno načrtovana dela ne mora dokončati v letošnjem letu. Zato se
sredstva letošnjega leta prenašajo v prihodnje leto in v letu 2010 se mora ta
investicija zaključiti.
Robert Pesjak
Torej bi se lahko v letu 2011 več sredstev namenilo za knjižnico.
Cvetka Martinčič Tropenauer

3

Knjižnica je nevtralni prostor, kamor zahajajo različni ljudje. Obnova knjižnice oz.
njena preselitev na drugo lokacijo, je bila predvidena že v dveh srednjeročnih
načrtih, a do realizacije ni prišlo.
Maja Otovič
Zanima jo, če planirane prenove OŠ Koroška Bela ni v planu?
Tea Višnar
Pričakuje se, da bo ta projekt sofinancirala država, zato se bo Občina prijavila na
razpis. Več je v planu takih projektov, ki čakajo na razpise iz evropskih skladov, na
katerih se pričakuje 85 % nepovratnih sredstev, pa kljub temu, mora imeti tudi
Občina denar v višini 15 % lastnih. Za Športno halo je Občina pridobila finančna
sredstva od države le v višini 408.000 EUR.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 –
PRVA OBRAVNAVA s pripombo, da se v primeru priprave rebalansa za leto
2010 nameni dodatna sredstva za Občinsko knjižnico Jesenice, OŠ Koroška
Bela in za programe iz področja šolstva, kulture in športa.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1. Marjan Čufar - pobudi
Predlaga, da se pohod na Vajnež zamenja z pohodom na Golico.
Člani Upravnih odborov bi morali pogosteje obiskovati seje Odborov. Na primer
članica UO Rina Klinar je bila samo enkrat prisotna na sestanku Upravnega
odbora Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
3.2. Vera Pintar - pojasnilo
O spremembi smeri pohoda že poteka razprava. Izvedena bo anketa preko JONa. Za ta pohod je veliko zanimanja (Vajnež - Golica). Zaradi lažjega dostopa in
krajše poti je bil predlagan pohod na Golico namesto Vajneža. Ker se je v
letošnjem letu napovedan pohod na Vajnež, zaradi slabih vremenskih razmer
večkrat prestavil, se je zgodilo, da so bili istega dne organizirani kar trije različni
pohodi. Takim zapletom se je mogoče izognili tudi tako, da se napovedanih in
organiziranih pohodov, ki bi zaradi vremenski neprilik odpadli, ne zamika več na
druge termine.
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Tea Višnar - odgovor
Prvi pohod na Vajnež je bil organiziran leta 1999, ob praznovanju 60-letnice mesta
Jesenice. Pohoda se udeleži vsako leto od 400 do 500 pohodnikov. Občina
sodeluje tudi s Si-mobilom, s katerim ima podpisano 10 - letno pogodbo za
sponzoriranje (nakup majic za pohodnike).
Pohod na Golico bi se lahko organiziral na spominski dan občine 1. avgusta oz. bi
se organiziral namesto pohoda na Obranco.
Več pripomb je bilo danih zaradi neudeležbe predstavnikov ustanovitelja na sejah
UO Visoke šole za zdravstveno nego. Potrebno bo nekaj ukreniti, saj je tudi v
interesu Občine kot ustanoviteljice, da se njeni izvoljeni predstavnik sej UO redno
udeležujejo.
3.3. Robert Pesjak
Tudi na Svetu šole OŠ Tone Čufar se dogajajo enake zadeve. Določeni
predstavniki ustanoviteljice Občine Jesenice, se sej sveta neudeležujejo pa čeprav
so le te sklicane štirikrat letno.
3.4. Cvetka Martinčič Tropenauer
Predlaga, da se z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda odredi oz. določi neka
minimalna sejnina za udeležbo na sejah svetov javnih zavodov, oz. se članom
povrnejo potni stroški.
Vera Pintar - odgovor
Za udeležbo na sejah Sveta Centra za socialno delo znaša sejnina skupaj s
potnimi stroški 4 EUR.
3.5. Marjan Čufar
Vprašanje je, kako izbrati predstavnike, ki pokažejo vsaj minimalen interes za
sodelovanje. Kandidatom za člane v teh odborih se predhodno pojasni, da sejnin
za udeležbo na sejah ni. Predlaga, da se člana odbora - sveta, ki je 3 krat
zaporedoma neupravičeno odsoten, zamenja. Enako naj se ravna v primeru, če je
član Odbora 5 krat opravičeno odsoten.
3.6. Cvetka Martinčič Tropenauer- pobuda
Predlaga, da se redno čisti vodomet na Trgu Toneta Čufarja.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 20.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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