OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT
Številka: 032-10/2009
Datum: 11.11.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
24. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, DNE 11.11.2009, OB 18.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Cvetka MARTINČIČ
TROPENAUER, Maja OTOVIČ, Robert PESJAK, mag. Marjan ČUFER in Anton
STRAŽIŠAR, Dejan JUSTIN.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Za sejo je bil predlagan naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 23. redne seje Odbora z dne
14.10.2009.
2. Predlog Letnega program športa v občini Jesenice za leto 2010
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 23. REDNE
SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT Z DNE 14.10.2009.
Ker razprave in pripomb na zapisnik 23. redne seje Odbora ni bilo, je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 23.
redne seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 14.10.2009.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG LETNEGA PROGRAM ŠPORTA v občini Jesenice ZA LETO 2010.
Predlog Letnega program športa v občini Jesenice za leto 2010 je obrazložila 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 Letnega program športa v občini Jesenice za
leto 2010.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 6
PROTI ?

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA
Tea Višnar je predstavila spremembe proračuna, ki so nastale med prvo in drugo
obravnavo in ob tem povedala, da je Občina dobila od Ministrstva za šolstvo in
šport nakazalo interventna sredstva, ki so jih v celoti namenili v vključili po tistih
proračunskih postavkah, za katere se bili v prvi obravnavi dani predlogi in pobude,
da se povečajo.
V razpravi je Robert Pesjak vprašal, če so se sredstva za študijske pomoči
pridobila iz sredstev FIPROMA?
Tea Višnar je odgovorila, da je Občina pridobila dodatna sredstva od Ministrstva
za šolstvo in šport in vsa ta sredstva vključila na tiste proračunske postavke, za
katere so bili dani predlogi, da se povečajo za določen namen.
Ker ni bilo vloženih amandmajev, je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 –
DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 7
ZA - 7

Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Marjan Čufer – informacija
V letošnjem letu je bila IKT tehnologija s strani Ministrstvu za šolstvo in šport
realizirana v skladu s planom, oziroma ga je celo presegla. Ministrstvo je
sofinanciralo več kot 2500 interaktivnih tabel, več kot 4200 namiznih računalnikov
in druge opremo kot so fotoaparati, kamere, tiskalniki.
Konec leta se je za IKT tehnologijo pokazala možnost sofinanciranja v višini skoraj
treh milijonov EUR za male 11 in 12 colske prenosne računalnike, brezžižne
dostopovne točke in projektorje. Za te male prenosnike se je komisija odločila prav
zaradi njihove majhne velikosti in teže, ker so tako dejansko dosti bolj mobilni kot
večji, po zmogljivosti pa povsem zadoščajo potrebam.
Zoran Kramar - vprašanje
Ali Ministrstvo za šolstvo in šport sofinancira določeno investicijo v nekem deležu,
razliko pa mora pokriti šola sama, ali se investira celotno investicijo?
Marjan Čufer - odgovor
Ministrstvo je zagotovilo 50 % sredstev, preostalih 50 % pa so zagotovili zavodi.
Za ta zadnji natečaj pa višina sofinanciranja posameznega zavoda ni bila
določena in je bila prepuščena zavodom glede na potrebe in možnosti. Zaradi
bližajočega se konca proračunskega leta je bilo premalo časa za javni razpis, da bi
lahko izbrali enega dobavitelja za vso državo. Sredstva posameznim zavodom so
bila dodeljena glede na velikost zavoda. Izbira dobavitelja in firma je bila
prepuščena šolam. Seveda pa mora biti poraba namenska in v skladu z zakonom
o javnem naročanju. Vsem 305 vrtcem je bilo razdeljeno za sofinanciranje opreme
še dodatna sredstva, po 300 EUR.
4.2. Tea Višnar- vprašanje
Zakaj v tem letu ni bilo objavljenega razpisa za večje investicije?
Marjan Čufer
Predvideva se, da bo razpis objavljen ob koncu letošnjega leta.
4.3. Robert Pesjak - pobuda
Že večkrat je dal pobudo za izgradnjo varovanega otroškega igrišča. Njegova
pobuda ni bila upoštevana, sprejeta pa naj bi bila pobuda ljudske iniciative.
4.4. Marjan Čufer - vprašanje
Zanima ga, kako je s planirano investicijo za obnovo Srednje šole?
Tea Višnar - odgovor
Aktivnosti so se že začele. Občina Jesenice je v Proračunu za drugo obravnavo že
namenila dodatna sredstva za projekt celotne obnove Srednje šole.
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4.5. Cvetka Martinčič Tropenauer – pobuda
Preden Občina prične z drugimi velikimi investicijami, mora najprej rešiti problem
knjižnice.
Tea Višnar - odgovor
V predlaganem proračuna je namenjenih 5.000 EUR za izdelavo idejnega načrta
za adaptacijo kino dvorane. Po opravljenem ogledu bo pripravljena tudi projektna
naloga.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 19.10 uri.
ZAPISALA:
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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