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SKRAJŠAN ZAPIS
11. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 15. 10. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marta SMODIŠ, Marija BERGANT, Iztok PERGAREC in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICI:
Marija MULEJ in Elvira GARIBOVIĆ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, Valentina ŠUMI – vodja Oddelka za finance, plan in analize 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 10. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 7. 5. 2020
2. Predlog Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja
Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
4. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 – PRVA OBRAVNAVA
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 10. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 7. 5. 2020
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 7. 5. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GLEDALIŠČE
TONETA ČUFARJA JESENICE – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice po
skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O PRENEHANJU VELJAVNOSTI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da sprejme predlog
Pravilnika o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2021 – PRVA OBRAVNAVA
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2021 sta predstavili Valentina Šumi in Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Marta Smodiš:
Občina Jesenice je v preteklem letu namenila sredstva za cepljenje dečkov proti HPV virusu, kar se ji
zdi zelo pomembno. Teh sredstev v predlogu proračuna za leto 2021 ni predvidenih, zato predlaga,
da se s temi aktivnostmi nadaljuje in da se zagotovijo tudi sredstva, ker je to zelo pomembno za
zdravje otrok.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali je območje, da kamor vozi Prostofer, točno določeno oz. ali se ti prevozi izvajajo po celi
Sloveniji. Po nekaterih informacijah, naj bi uporabniki plačevali določen prispevek v primerih, ko se
prevoz izvaja izven območja občine.
Petra Dečman:
Prostofer prevoze izvaja tudi izven območja občine Jesenice, uporabniki pa v nobenem primeru ne
plačujejo prispevkov za te prevoze.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se v Proračunu občine Jesenice za leto 2021 zagotovijo
sredstva za izvedbo cepljenja proti HPV za dečke.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Proračuna občine Jesenice za leto 2021 v prvi obravnavi, s predlogom iz razprave, da se v
proračunu za leto 2021 zagotovijo sredstva za izvedbo cepljenja proti HPV za dečke.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE
5.1 Marta Smodiš:
Izpostavila bi problematiko parkirišča na igrišču pri Osnovni šoli Toneta Čufarja. To parkirišče je na
igrišču že zarisano, zato jo zanima, ali se je spremenila namembnost tega prostora. Igrišče je ves čas
zaparkirano, zato predlaga, da se to stanje uredi in da ta prostor še vedno ostane namenjen igrišču.
Marija Bergant:
Od prejšnje ravnateljice osnovne šole je dvakrat dobila odgovor, da so vozila na tem igrišču parkirana
samo do tretje ure. Ta prostor je namenjen za športne dejavnosti, zato naj se z novim ravnateljem
dogovori, da bo to igrišče dostopno otrokom.
Petra Dečman:
V mesecu septembru je bil na temo zunanjih igrišč pri Osnovni šoli Toneta Čufarja organiziran skupni
sestanek z ravnateljem osnovne šole, predsednico Krajevne skupnosti, komandirjem Policijske
postaje in vodjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Pred časom je bila namreč dana
pritožba, da se na tem igrišču dogajajo neprimerne stvari in da je potrebno ukrepati. Ravnatelj je na
tem sestanku izpostavil, da je igrišča ob šoli potrebno nameniti za šport in rekreacijo. V
dopoldanskem času je na tem igrišču res parkirišče, si pa ravnatelj prizadeva, da bi bil ta prostor v
popoldanskem času v celoti namenjen otrokom in mladini. Prisotni so se s temi namerami ravnatelja
strinjali, kajti tudi policija ni zaznala kakšnih večjih kršitev javnega reda in miru na tem območju.
Dogovorjeno je, da se igrišče nameni otrokom in mladini, pristojne službe pa bodo spremljale stanje
na terenu. Pri ravnatelju osnovne šole pa se bo tudi še enkrat preverilo, kakšen je režim parkiranja, ali
se parkiranje res izvaja samo v dopoldanskem času ter kako je le-to urejeno v popoldanskem času.

5.2 Marta Smodiš:
Starši, ki pripeljejo otroke v Vrtec, ne morejo nikjer parkirati. Zanima jo, kdo bi moral poskrbeti, da bi
bilo tem staršem omogočeno parkiranje oz. bi jim bil zagotovljen prijazen dostop. Starši so namreč s
strani varnostnika opozorjeni, da na tem območju ne smejo parkirati. Če je igrišče pri Osnovni šoli
Toneta Čufarja v dopoldanskem času namenjeno za parkiranje, naj se na njem omogoči tudi
parkiranje staršem, ki otroke pripeljejo v vrtec.
Petra Dečman:
Pri tej enoti Vrtca je označena modra cona, kar pomeni, da je dovoljeno kratkotrajno parkiranje,
ravno z namenom, da straši otroke lahko pospremijo v vrtec. Glede na to, da je v vse enote Vrtca
vključenih skoraj 700 otrok, je praktično nemogoče zagotoviti toliko parkirnih mest, da bi bila le-ta
ves čas prosta. Starše se zato spodbuja, da v kolikor je to možno, iz posameznih območij svoje otroke
v vrtec pripeljejo peš.

5.3 Vlado Mlinarec:
Na železniškem platoju, kjer je bila včasih železniška sortirnica (nasproti Dinosa), se odlaga les.
Stanovalci blokov v posredni bližini opozarjajo, da se ta les ves čas žaga in da je hrup zelo moteč, zato
prosi, da se to stanje preveri.

5.4 Marta Smodiš:
Predlaga, da se tudi pri Gimnaziji Jesenice postavi nova avtobusna postaja.
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Dr. Gregor Hudrič:
Projekt prenove avtobusnih postaj je zaključen in za ta namen v proračunu tudi ni predvidenih
dodatnih sredstev.

5.5 Marta Smodiš:
Daje pobudo, da se na večje trgovine naslovi prošnja, da naj ponovno vzpostavijo trgovine v manjših
krajih.

5.6 Marija Bergant:
Glede Tržnice Jesenice je bila že večkrat dana pobuda, da naj se na tem območju vgradijo neka pleksi
stekla, ki bodo preprečila prepih. Zanima jo, ali je bilo glede te pobude že kaj narejenega.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 17.42 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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