OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-10/2008
Datum: 13.11.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
16. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 12.11.2008 OB 17.30 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Anton STRAŽIŠAR, mag. Marjan
ČUFER, Maja OTOVIČ, Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER, Robert PESJAK in Dejan
JUSTIN (od 17.45 dalje).
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice (delno) in 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 15. redne seje Odbora z dne
15.10.2008.
2. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče
Toneta Čufarja Jesenice – HITRI POSTOPEK.
7. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska
knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – HITRI POSTOPEK.
9. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 15. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.10.2008.
Robert Pesjak je povedal, da je kljub pobudi Odbora, ravnateljica Vzgojno varstvene
organizacije ponovno odgovor na pobudo posredovala njemu.
Tea Višnar je pojasnila, da je ona ravnateljici vrtca posredovala elektronsko sporočilo, s
katero jo je obvestila, da je Robert Pesjak dal pobudo, na podlagi katere je bil sprejet
sklep, da v vrtcu objavijo anketo, koliko staršev je zainteresiranih za popoldansko
varstvo svojih otrok v vrtcu.
Robert Pesjak je povedal, da je v odgovoru ravnateljice navedeno, da se taka anketa
že izvaja. Vendar pa se ta anketa izvaja samo za tiste starše, ki svoje otroke že imajo v
vrtcu. Pobuda Odbora pa je bila dana v smeri, da naj se anketa izvede tudi med tistimi
starši, katerih otroci še ne obiskujejo vrtca, pa bi le-tega obiskovali, če bi bilo
zagotovljeno tudi popoldansko varstvo.
Anton Stražišar je predlagal, da naj se ta anketa objavi v Jeseniških novicah, da bodo
z njo seznanjeni tudi starši tistih otrok, ki sedaj vrtca ne obiskujejo.
Drugih pripomb na zapisnik 15. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 15. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 15.10.2008.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA
VORANCA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je pojasnila, da se s predlaganimi
spremembami Odloka le usklajuje standardno klasifikacijo dejavnosti z novo uredbo.
Razprave ni bilo, zato 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 Prežihovega Voranca Jesenice po hitrem
postopku.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je pojasnila, da se tudi pri tem Odloku
spreminja oz. usklajuje samo standardna klasifikacija dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato 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 Toneta Čufarja Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA BELA
JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je povedala, da javni zavod predlagal, da bi
poleg sedanjih dejavnosti, v Odlok vključili še eno dejavnost, in sicer medkrajevni in
drugi potniški promet, ker v zavodu izvajajo tudi vožnje s kombijem.
Maja Otovič je pojasnila, da je navedena sprememba potrebna iz razloga, ker je
učencev iz Blejske Dobrave in iz Javorniškega Rovta zelo malo, zato se le-ti težko
poslužujejo javnih prevozov in jih je potrebno v šolo voziti s kombijem.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o sprememba odloka o ustanovitvi javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice po hitrem
postopku.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je pojasnila, da je imela Glasbena šola do
sedaj določeno samo eno dejavnost. Na njihovo željo se sedaj njihova dejavnost
dopolnjuje še s 13 drugimi, da bodo lahko poslovali v skladu z zakonodajo.
Razprave ni bilo, zato 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 Glasbena šola Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je povedala, da gre pri tej spremembi
Odloka za prevedbo šestih dejavnosti, poleg tega pa je zaradi spremembe Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo spremenjen tudi člen, ki določa, da o
pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
razmerja, odloča Svet javnega zavoda. Črtano pa je tudi določilo, ki govori o tem, da je
v Svetu javnega zavoda tudi en predstavnik uporabnikov.
Razprave ni bilo, zato 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 zavoda
Gledališče Toneta Čufarja Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
4

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je pojasnila, da so v javnem zavodu
predlagali, da se v Odlok vključijo še dodatne dejavnosti, tako da je namesto 24, sedaj
napisanih 31 dejavnosti.
Cvetka Martinčič Tropenauer je pojasnila, da so v javnem zavodu predlagali vključitev
dodatnih dejavnosti predvsem zaradi tega, da lahko odpisanim knjigam določijo vsaj
minimalno ceno, kajti do sedaj teh cen sploh niso smeli postaviti.
Po razpravi 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 zavoda
Občinska knjižnica Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA LJUDSKA
UNIVERZA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je povedala, da gre pri spremembi tega
Odloka za prevedbo osmih in za dodajanje treh dejavnosti. Zaradi poenotenja odlokov
pa je dodan tudi člen, ki določa, da cenik javnega zavoda potrjuje svet zavoda, veljati pa
začne z dnem, ko ga potrdi ustanovitelj.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 9:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
9.1 Odbor za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor predlaga, da Vzgojno varstvena organizacija Jesenice vsako leto v Jeseniških
novicah pred začetkom šolskega leta objavi poziv, s katerim se bo ugotovilo, koliko
staršev je zainteresiranih za popoldansko varstvo svojih otrok v vrtcu. Poziv se v
Jeseniških novicah objavi z namenom, da bodo o možnosti popoldanskega varstva
otrok v vrtcu obveščeni vsi starši, in ne samo tisti, ki svoje otroke že sedaj vozijo v vrtec.

9.2 Cvetka Martinčič Tropenauer:
Naslednjo sredo ob 17.00 uri se odpirajo novi prostori knjižnice na Hrušici, tako da bo
sedaj tudi ta knjižnica lahko obratovala tako, kot določa pravilnik (15 ur na teden in 3 dni
v tednu). V tej knjižnici je dovolj prostora tudi za manjše prireditve, zato je to velika
pridobitev za kraj. Žalostno pa je, da so razmere v knjižnici na Jesenicah vedno slabše,
tako da niti ne vedo več, kam naj dajejo gradivo. Razmišljajo že o možnosti, da bodo
računalnike prestavili na hodnik, ter tako pridobili dodaten prostor za gradivo. Oddelek
za odrasle namreč sedaj deluje na samo 123 kvadratnih metrih, za normalno delovanje
pa bi potrebovali več kot 2000 kvadratnih metrov površine.
Tea Višnar:
Zalo dobro rešitev so našli v Domžalah, kjer so prostore za knjižnico uredili v drugem
nadstropju nad trgovskim centrom Mercator, ki je menda celo financiral del te investicije.
Robert Pesjak:
Glede na to, da se na Jesenicah na območju Hrenovice tudi gradi trgovski center
Mercator tehnika, bi lahko dali predlog, da se tudi pri nas knjižnica uredi nad tem
objektom, tako kot je to urejeno v Domžalah.

9.3 Maja Otovič:
Urgentno naj se uredi stanje na Osnovni šoli Koroška Bela, preden se bo streha
popolnoma zrušila.
Tea Višnar:
Zadeva se proučuje, ker se je v spremembi plana za leto 2009 že poskušalo zagotoviti
nekaj sredstev za ta namen, vendar je potrebno stanje bolj natančno preučiti, ter
pregledati načrte celovite obnove stavbe. Potrebno pa bo pridobiti tudi nek predračun,
da se bodo v proračunu sploh lahko načrtovala ta sredstva.

9.4 Zoran Kramar:
Od petka 14.11.2008 do srede 19.11.2008 v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah
potekajo že tradicionalni Čufarjevi dnevi, zato vabi članice in člane Odbora, da si
ogledajo katero od predstav.

9.5 Robert Pesjak:
Hokejskemu klubu Acroni Jesenice naj se posreduje pobuda, da naj spremenijo potek
odhajanja gledalcev iz hale Podmežakla, tako da se najprej dovoli odhod domačim
gledalcem, potem pa naj iz hale odidejo še navijači gostujočega moštva.
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Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.05 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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