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SKRAJŠAN ZAPIS
9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 30. 1. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Elvira GARIBOVIĆ, Marija BERGANT, Marija MULEJ, Iztok PERGAREC in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA:
Marta SMODIŠ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve in Mojca LEVSTIK – Kabinet župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v potrditev predlagal
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 8. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 5. 12. 2019
2. Okvirni Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020
3. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 8. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 5. 12. 2019
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 8. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 5. 12. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2020
Uvodno obrazložitev sta podala dr. Gregor Hudrič in Petra Dečman.
V razpravi sta sodelovali:
Marija Mulej:
Predlaga, da se v program dela Občinskega sveta za leto 2020 vključi tudi konstituiranje sveta za
starejše.
Petra Dečman:
Pred vključitvijo tega predloga v program dela je potrebno preveriti, ali je konstituiranje sveta za
starejše v pristojnosti Občinskega sveta, ali je v pristojnosti župana.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Okvirni
program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE
3.1 Petra Dečman:
V zvezi z vprašanjem iz 8. seje Odbora za družbene dejavnosti glede plačevanja zunanje pravne
pomoči je ravnateljica Vrtca Jesenice po elektronski pošti posredovala odgovor, da je v jesenskih
mesecih v Vrtcu prišlo do nepredvidenega suma neustreznega ravnanja strokovne delavke. Ker v
Vrtcu nimajo zaposlenega pravnika, se Vrtec v določenih postopkih obrne tudi na občinsko pravno
službo. V konkretnem primeru je ravnateljica potrebovala ustrezno pravno pomoč, da ne bi z
neustrezno izpeljanimi postopki povzročila še dodatne finančne škode. Poleg tega bi neustrezno
izpeljan postopek vplival tudi na samo ime Vrtca Jesenice. Postopek je bil izpeljan odlično. Strokovni
delavci so dnevno izpostavljeni različnim situacijam, za katere nimajo dovolj pravnih znan. V ta
namen je v okviru letnega delovnega načrta zanje pripravljeno tudi izobraževanje. V primeru
nepredvidenih dogodkov pa Vrtec skrbi za racionalno uporabo pravne pomoči.
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Marija Bergant:
SVIZ ima organizirano pravno pomoč, ki jo nudi tako vrtcem, kot tudi šolam.
Iztok Pergarec:
Predlaga, da se pridobi informacija, koliko stane zunanja pravna pomoč ter, ali v okviru vrtec deluje
kakšna pravna pomoč, ki bi jo lahko uporabili v takih primerih.
Danes so vzgojitelji v zelo nezavidljivem položaju, zelo morajo biti previdni in se morajo več časa
ukvarjati s tem, da bodo kazensko ovadeni, kot pa s tem, da bi vzgajali otroke. Iz tega vidika razume
ravnanje ravnateljice, predlaga pa, da se poskuša najti neko možnost pomoči, ki bo transparentna in
pregledna.
Elvira Garibović:
Če gre za dogodke, ki se zgodijo v času izobraževalnega procesa, zadeve preko pravne službe vedno
ureja vodstvo šole. Če pa gre za dogodke izven službenega časa, pa se običajno koristi pravna pomoč
SVIZ-a ali pa zunanja pravna pomoč.

3.2 Marija Bergant:
Grafiti, ki so bili narisani v podhodu proti hokejski dvorani, so že prepleskani, zato jo zanima, če so
prepleskani tudi grafiti na tržnici, na katere je že večkrat opozorila.
Dr. Gregor Hudrič:
Pred kratkim je bil na temo vandalizma na Stari Savi sklican sestanek z uporabniki tega prostora,
predstavniki policije in vodjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Na sestanku je bilo
dogovorjeno, da se bo na tem območju še dodatno poostril nadzor, čeprav se je stanje v zimskem
času precej umirilo. Največ primerov vandalizma je zaznati v poletnih mesecih, ko se na tem območju
zbirajo mladi. Sicer pa se v okviru rednega vzdrževanja grafiti takoj prepleskajo, za območje okoli
Ruardove graščine pa se razmišlja tudi o vzpostavitvi video nadzora.

3.3 Elvira Garibović:
Na zadnji seji Sveta Glasbene šole je bilo izpostavljeno, da je v glasbeni šoli večkrat moten pouk
zaradi ljudi, ki se zbirajo na tem območju v času pouka. Starši so že dobili tudi obvestilo s prošnjo, da
naj otroke, ki obiskujejo glasbeno šolo, odložijo nekoliko bolj stran in ne v neposredni bližini šole.
Osnovne šole imajo sprejete odloke, ki predpisujejo, da v času izvajanja pouka zbiranje v okolici šole
ni dovoljeno. Glasbena šola svojo dejavnost večinoma izvaja popoldne, zato jo zanima, ali bi bilo
možno tudi za to območje sprejeti nek odlok, da bi bilo delo v glasbeni šoli manj oteženo.
Dr. Gregor Hudrič:
Na sestankih s predstavniki policije in MIR-a je vedno sodelovala tudi ravnateljica Glasbene šole, ki
ravno tako opaža, da se stanje v zimskem času umirja. Na sestanku je bil dan predlog za določitev
šolskega okoliša, čeprav bi glede na stanje v zadnjem času verjetno zadoščala periodično poostren
nadzor in vzpostavitev video nadzornega sistema.
Petra Dečman:
Celotno območje Stare Save je v upravljanju javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, v delu, kjer
je Kasarna, pa je upravljalec območja Glasbena šola. Glasno predvajanje glasbe ni dovoljeno že po
odloku o javnem redu in miru, zato sta se ravnateljica in komandir dogovorila, kako ravnati v
primerih, ko pride do takih kršitev.
Območje Stare Save je razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, zato je na omenjenih
sestankih sodelovala tudi odgovorna konservatorka Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
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Miha Rezar:
Skupaj z Mladinskim centrom Jesenice se pripravljajo tudi aktivnosti za poulično delo. Ne sestanku, ki
bo prihodnji teden, se bodo oblikovale možne lokacije, na katerih bi ta ukrep lahko izvajali.

3.4 Marija Bergant:.
Zanima jo, v kakšni fazi je projekt za ureditev nove knjižnice.
Petra Dečman:
Občinska knjižnica Jesenice je v strateških dokumentih še vedno opredeljena kot ena izmed prioritet.
Se je pa najprej pristopilo k obnovi Ruardove graščine, ker je bila za ta projekt že narejena projektna
dokumentacija in tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje.

3.5 Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali se je že začelo z obnovo vrtca Julke Pibernik ter ali je ta stavba spomeniško zaščitena.
Petra Dečman:
V začetku tedna je bil sklican sestanek s projektantom, saj so v proračunu za leto 2020 zagotovljena
sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Ni pa ta stavba razglašena za kulturni spomenik
lokalnega pomena.

3.6 Marija Mulej:
Predlaga, da se v prihodnje skliče korespondenčna seja Odbora, kadar bo na dnevnem redu za
obravnavo predvidena samo ena točka.

3.7 Miha Rezar:
Ravnatelju Osnovne šole Prežihovega Voranca naj se posreduje obvestilo, da naj se sanira oz. počisti
smrad v garderobi za dečke. V garderobi zelo zaudarja po urinu, tako stanje pa traja že več let.

3.8 Elvira Garibović:
Daje pobudo, da naj se na sejah Odbora predstavijo ravnatelji jeseniških osnovnih in srednjih šol.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 17.30 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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