OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT
Številka: 032-13/2007
Datum: 13.12.2007
SKRAJŠAN ZAPIS
10. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 12.12.2007 OB 19.30 URI V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Maja OTOVIČ, Cvetka
MARTINČIČ TROPENAUER, Robert PESJAK, Dejan JUSTIN in mag. Marjan
ČUFER.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Anton STRAŽIŠAR.
OSTALI PRISOTNI: Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave ter Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora z dne
14.11.2007.
2. Pregled Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – DRUGA
OBRAVNAVA.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 9. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 14.11.2007.
Pripomb na zapisnik 9. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora za šolstvo, kulturo
in šport z dne 14.11.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREGLED PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar obrazložila spremembe proračuna, ki so nastale
med prvo in drugo obravnavo. Pojasnila pa je tudi odgovore na pripombe in predloge,
ki so bili dani v prvi obravnavi proračuna in v času javne razgrnitve.
Dejan Justin je postavil vprašanje, kaj pomeni vlaganje proračunskih sredstev v
obnovo sakralnih objektov.
Tea Višnar je pojasnila, da je bil že v preteklem proračunskem letu predlagan
amandma, da naj Občina prispeva sredstva za obnovo cerkve na Koroški Beli. V
letošnjem letu pa je bila enaka pobuda dana za cerkev na Blejski Dobravi. Ko so se
preučevale možnosti, na kakšen način bi občina ta sredstva lahko zagotovila, je bila
sprejeta možnost, da se v proračunu zagotovijo sredstva za obnovo kulturnih
spomenikov, ki se potem razdelijo na podlagi javnega razpisa. Na ta razpis pa se
lahko prijavijo vsi lastniki kulturnih spomenikov in objektov, ki so z odlokom
razglašeni za kulturne spomenike.
Maja Otovič je povedala, da je za Osnovno šolo na Koroški Beli izdana odločba
Zdravstvenega inšpektorata, da je v novem delu šole v roku enega leta potrebno
izvesti sanacijo žlindre.
Tea Višnar je odgovorila, da je za omenjeno investicijo predvidena prijava na razpis
v letu 2009 ter izvedba investicije v letih 2010, 2011 in 2012. V tem smislu bo
ravnateljica šole tudi pripravila odgovor za Zdravstveni inšpektorat.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 v drugi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2009 v drugi
obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Tea Višnar je članicam in članom Odbora posredovala pisen odgovor na vprašanje
iz. 8. seje Odbora z dne 17.10.2007 glede opozorila, da Jesenice kot mesto, na
Slovenskem Javorniku nimajo oznake.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je sejo Odbora zaključil ob 20.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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