OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-06/2009
Datum: 21.05.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
20. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 20.05.2009 OB 18.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER,
mag. Marjan ČUFER, Maja OTOVIČ, Anton STRAŽIŠAR, Robert PESJAK in Dejan
JUSTIN.
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 19. redne seje Odbora za šolstvo,
kulturo in šport z dne 15.04.2009.
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 19. REDNE SEJE
ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT Z DNE 15.04.2009.
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 19. redne seje Odbora
za šolstvo, kulturo in šport z dne 15.04.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI
MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je pojasnila tudi predlagana amandmaja, ki
jih je posredovala občina Kranjska Gora in predlog amandmaja in redakcijskih
popravkov, ki jih je sprejela Statutarna komisija.
Anton Stražišar je povedal, da 12. člen Odloka določa, da je za direktorja javnega
zavoda lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje med drugim tudi
pogoj, da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri s področja delovanja zavoda.
Meni, da bi morali ta področja bolj natančno opredeliti, saj so sedaj nedefinirana in se
lahko prilagajajo posameznim kandidatom.
Tea Višnar je odgovorila, da se s tem zaprejo možnosti, da npr. nek zelo dober
kandidat ne bo mogel biti izbran za direktorja javnega zavoda. Zato je bolje, da se
pustijo čim širše možnosti.
Zoran Kramar je povedal, da ga nekoliko moti določba 17. člena, v kateri je navedeno,
da sta v sedemčlanskem Svetu javnega zavodu dva predstavnika občine Jesenice in
ravno tako dva predstavnika občine Kranjska Gora. Ob tem pa se mu postavljata tudi
vprašanji, ali je to usklajeno s cilji občine Jesenice, ter ali občina Kranjska Gora javni
zavod financira v enakem obsegu kot občina Jesenice.
Tea Višnar je pojasnila, da je občina Jesenice vztrajala na tem, da bi bili v Svetu
javnega zavoda trije predstavniki občine Jesenice in en predstavnik občine Kranjska
Gora. Kranjska Gora se s tem ni strinjala, predvsem na račun planinske zbirke.
Istočasno z Odlokom pa se že pripravlja tudi pogodba o zagotavljanju pogojev za
delovanje javnega zavoda, s katero se bo točno opredelilo, koliko je dolžna posamezna
občina zagotoviti sredstev za javni zavod. Vsaka občina bo tako zagotavljala sredstva
za zbirke, ki bodo na njenem področju in za delavce, ki bodo zaposleni za delovanje
muzeja na njenem področju. Za skupne režijske delavce pa bo posamezna občina
zagotavljala sredstva glede na število delavcev, ki so konkretno zaposleni za
posamezno občino. Trenutno je to razmerje med občino Jesenice in občino Kranjska
Gora 60:40, ko pa bo začel z delovanjem še Slovenski planinski muzej pa se pričakuje,
da bo razmerje med občinama 50:50. Zato se je tudi pristalo na predlog, da ima vsaka
občina po dva predstavnika v Svetu javnega zavoda.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA
JESENICE – DRUGA 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 Občinska knjižnica
Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA
ČUFARJA JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je na vprašanje Roberta Pesjaka tudi
pojasnila, da se bo okvirni obseg sredstev, ki bi se v občinskem proračunu namenil za
izplačilo sejnin predstavnikom ustanovitelja v svetih javnih zavodov, lahko določil šele
po pridobljenem mnenju oz. tolmačenju Ministrstva za kulturo.
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 Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice v drugi obravnavi.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Tea Višnar:
V zvezi s pobudo za ustanovitev kolesarskega taksija na Oddelku za gospodarstvo že
potekajo priprave na projekt, v okviru katerega naj bi kolesarski taksi potekal od Rateč
do Jesenic. Na tej trasi kolesarske proga naj bi bila na voljo kolesa, tako, da bi se jih na
določenih postajah lahko sposodilo in potem vrnilo na drugih postajah. Ta projekt je v
teku, potekal pa naj bi od Jesenic do Trbiža v Italiji.

5.2 Anton Stražišar:
Glede na to, da je kolesarska steza do Mojstrane že asfaltirana, ga zanima, kdaj bo
urejena tudi skozi občino Jesenice.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.35 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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