OBČINSKI SVET
OBČINA JESENICE
ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO
IN ŠPORT

Številka: 032-05/2010
Datum: 2. 6. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
27. SEJE ODBORA ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT,
KI JE BILA V SREDO, 2. 6. 2010 OB 14.00 V MALI SEJNI SOBI OBČINE
JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI: Zoran KRAMAR - predsednik, Maja OTOVIČ, Dejan JUSTIN,
Robert PESJAK, Cvetka MARTINČIČ TROPENAUER in Anton STRAŽIŠAR.
OPRAVIČENO ODSOTNEN ČLAN: mag. Marjan ČUFAR
OSTALI PRISOTNI: Podžupanja Vera PINTAR, 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 27. redne seje Odbora z dne
6. 4. 2010.
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 26. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 6. 4. 2010
Razprave in pripomb na skrajšan zapis ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 26. redne
seje Odbora za šolstvo, kulturo in šport z dne 6. 4. 2010

GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 –
HITRI POSTOPEK
Predlog Rebalansa proračuna za leto 2010 s področja šolstva, kulture in športa je
predstavila Tea Višnar.
V krajši razpravi in po obrazložitvi, so se člani pogovarjali predvsem o tem, ali je
preselitev Ljudske univerze še smotrna na območje Fiproma, glede na dejstvo, da
bodo s to preselitvijo dobili nove poslovne prostore. Razpravljali so tudi o tem, ali je
smotrno, da se preureja nove poslovne prostore, glede na to, da bi se lahko preselili
v eno od jeseniških šol.
Tea Višnar je dala pojasnilo, da se Ljudska univerza v prihodnje ne bo preselila v
Fiprom. V zvezi s predlogom, da se preseli v eno od šol pa je povedala, da šole ne
zagotavljajo dovolj prostora. V nadaljevanju pa je bilo dano opozorilo, da je na
Tavčarjevi, kjer se bo otroški vrtec razširil, treba istočasno urediti prometni režim, da
bodo ljudje lahko ustavljali in parkirali.
Po razpravi je predsednik na glasovanje dal naslednji
Sklep:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu, da sprejme
predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2010 za področja, ki so v
njegovi pristojnosti in po hitrem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH - 6
ZA - 6

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE
3.1 Robert Pesjak - pobuda:
Pri sedanji obnovi cestišča Hrušici – Kranjska Gora, je opozoril, da izvajalci niso
odstranili žlindre, zato je poudaril, naj investitor poskrbi zato, da čez nekaj let ne bo
spet enaka situacija.
Zoran Kramar – odgovor:
Žlindro bodo prekrili z betonom in nato še asfaltirali. Tako se žlindra ne bo več
dvigovala.

3.2 Robert Pesjak - pobuda:
Predlaga, da naj se slika Anžeta Kopitarja namesti v hokejsko halo …
Zoran Kramar – odgovor:
To bi lahko storili, če bi Kopitar s tem soglašal, kajti problemi so med klubom in
Kopitarjem, kar se kaže tudi v njegovem distanciranju od Jesenic in jeseniškega
kluba, istočasno pa ni širšega interesa od jeseniških klubov.
Ker drugih vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik s sejo zaključil ob 14.40.

ZAPISNIK:
Monika Sušanj

PREDSEDNIK:
Zoran Kramar

