OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-05/2009
Datum: 16.04.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
19. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 15.04.2009 OB 19.15 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER,
mag. Marjan ČUFER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: 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 18. redne seje Odbora z dne
18.03.2009.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
5. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 18. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 18.03.2009.
Pripomb na zapisnik 18. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 18. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 18.03.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA
JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Cvetka Martinčič Tropenauer je povedala, da je besedilo Odloka usklajeno, sama pa
je pri pripravi Odloka tudi ves čas sodelovala. Knjižnica ima namreč v primerjavi z
drugimi zavodi nekoliko specifično zakonodajo, ni pa predlaganih nobenih bistvenih
sprememb glede na prejšnji Odlok, razen možnosti imenovanja strokovnega sveta v
javnem zavodu.
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 ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA
ČUFARJA JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar. 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 ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI
MUZEJ JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, kaj pomeni za Gornjesavski muzej, če se prijavi na
državni razpis za muzejske zbirke državnega pomena.
Tea Višnar je odgovorila, da v tem primeru Gornjesavski muzej lahko iz državnega
proračuna pridobi tudi do 80 % sredstev za plače tistih strokovnih delavcev, ki delajo na
zbirkah, ki so državnega pomena. Državnega pomena pa so lahko zbirke kot so npr.
rudarska zbirka, paleontološka zbirka, zbirka Kranjske industrijske družbe ipd.
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 ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI
JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dal predsednik Odbora Zoran Kramar. 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 Meril za vrednotenje športnih programov v občini Jesenice.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1 Robert Pesjak:
Na eni izmed prejšnjih sej Odbora je bila dana pobuda, da bi se v zgornjih prostorih
novozgrajenega objekta Mercator tehnika uredili tudi prostori za občinsko knjižnico, tako
kot imajo to urejeno v Domžalah. Zanima ga, kako je z realizacijo te pobude, saj nikjer
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ni zasledil odgovora nanjo. Predlaga pa tudi, v kolikor se bo na Jesenicah pojavil še
kakšen interesent za gradnjo trgovskega centra, naj se od njega nekaj iztrži in se na ta
način naredi npr. kakšno otroško igrišče ipd.
Tea Višnar:
Taka pobuda bi se dala realizirati v fazi načrtovanja in pridobivanja gradbene
dokumentacije za nov objekt, ker pa se objekt že gradi, se te pobude niti ni posredovalo
naprej. Poleg tega pa je bilo ves čas tudi načrtovano, da bo občinska knjižnica svoje
prostore dobila na območju Fiproma.
Cvetka Martinčič Tropenauer:
V sodelovanju z županom se ves čas iščejo možnosti, da bi lahko preselili vsaj odrasli
oddelek knjižnice, kajti trenutno stanje v knjižnici je res nevzdržno. V kleti je veliko
gradiva, ki je izgubljeno za uporabnike, streha pa je le delno obnovljena, tako da ob
deževju zamaka v zgornje prostore. Je pa to očitno problem celotne Gorenjske, kajti vse
druge pokrajine imajo vsaj eno lepo urejeno knjižnico, na Gorenjskem pa niti ena občina
nima nove namenske knjižnice. Zato bo tudi problem pri pridobivanju državnih sredstev,
kajti če bo kdo imel prednost, potem bo to občina Kranj.

6.2 Dejan Justin:
Daje pobudo, da bi v občini Jesenice ustanovili zastonj kolesarski taksi. Za realizacijo te
pobude ni potrebno veliko finančnih sredstev, v praksi pa bi kolesarski taksi potekal na
ta način, da kdor bi rabil nek prevoz, bi vzel kolo na eni zbirni točki in bi ga vrnil na
drugo zbirno točko, do kamor bi se peljal. Pri trenutni zavesti ljudi, je projekt na začetku
skoraj obsojen na propad, vendar ko bi se ljudje na to navadili, bi bil projekt sigurno
izvedljiv.
Tea Višnar:
Župan kot poslanec je dal pobudo, da bi se na področju javnih del sprejele določene
spremembe glede pogojev za zaposlitev na javnih delih in glede kvote sredstev za ta
namen. Glede na stanje brezposelnosti v Sloveniji in na Jesenicah se želi doseči, da bi
se povečalo število zaposlenih na javnih delih. Predlagani projekt bi bil lahko tudi eno
od področij na katerem bi delali delavci preko javnih del.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.55 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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