OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-06/2009
Datum: 15.06.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
21. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V PONEDELJEK, DNE 15. JUNIJA 2009, OB 18.00 URI V SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka
TROPENAUER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK in Dejan JUSTIN.

MARTINČIČ

ODSOTNA ČLANA: mag. Marjan ČUFER, Anton STRAŽIŠAR
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve in Božena RONNER – svetovalka župana.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje Odbora z
dne 20.05.2009.
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 4
ZA - 4

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 20. REDNE
SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT Z DNE 20.05.2009.
Pripomb na zapisnik 20. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji

SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 20.
redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 20.05.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 4
ZA - 4

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009 –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar, ki je obrazložila vse postavke, na katerih
se v večini primerov proračunska sredstva znižujejo, v redkih primerih pa
povečujejo, ter dodala zakaj oz. vzrok za povišanje.
Ob tem je opozorila, da se popravi beseda na strani 26, pri obrazložitvi napisano:
6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice znižanje postavka za 10.220,36 €. Pravilno
je, da se ta postavka zviša za napisan znesek.
V razpravi so sodelovali: Zoran Kramar, Robert Pesjak, Vera Pintar in Cvetka
Martinčič Tropenauer.
V razpravi je predsednik Zoran Kramar, ki je tudi direktor Zavoda za šport opozoril
na dejstvo, da se sredstva za plače, stimulacijo in tudi za nadure znižujejo, kar pa
na dolgi rok tako naravna plačna politika ni dobra ter, da je taka politika dvorezni
nož. Večina zaposlenih v zavodu dela čez polni delovni čas. Do sedaj so bili
pripravljeni kadar koli priti v službo, pozno popoldne, ponoči. Že sedaj imajo
nekateri tudi do 400 opravljenih delovnih ur. Kako jih bo plačal in kdaj ter kako ob
predpostavki, da potrebuje zaposlene za različna področja, ki jih pokriva zavod. Ti
delavci po eni strani zaradi več opravljenih ur le te ure morajo koristiti, po drugi pa
ali istočasno jih potrebuje na drugi lokaciji, področju (pozimi na smučišču, po leti
na kopališču). Denarja za plačilo nadur sedaj nima zagotovljenega.
Morebiti bo rešil zagato s pogodbenim delom in plačal z denarjem od vstopnine na
kopališču.
Ker druge razprave ni bilo, je predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto
2009 po hitrem postopku in s popravkom, da se na strani 26, proračunska
postavka 6450 OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice beseda znižanje črta ter
nadomesti z besedo poviša za 10.220,36 €.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 5
ZA - 5

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.30 uri.

ZAPISALA:
Božena Ronner

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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