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Odbor za družbene dejavnosti
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Številka:
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SKRAJŠAN ZAPIS
13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 28. 1. 2021, ob 17.00
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA: Miha REZAR, Marija BERGANT, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ, Vlado
MLINAREC, Iztok PERGAREC in 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 12. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 3. 12. 2020
2. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 - 2024 – DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Lokalnega programa za kulturo občine Jesenice 2021 - 2024 – DRUGA OBRAVNAVA
4. Okvirni Program dela Občinskega sveta Občine Jesenice za leto 2021
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 12. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 3. 12. 2020
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 12. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 3. 12. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2021 - 2024 – DRUGA
OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi sta sodelovali:
Marija Bergant:
V novelaciji Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011 – 2025 je med cilji navedeno tudi, da
se obdrži vsaj eno vrhunsko športno dejavnost v ženskem in moškem športu, ter obdrži nivo razvitosti
amaterskega športa. Pri moških je ta vrhunska športna dejavnost hokej, zanima pa jo, kateri vrhunski
šport je mišljen pri ženskah. Včasih je bila na Jesenicah pri ženskah vrhunski šport odbojka.
Predlaga, da se na področju športa organizira tudi kakšna okrogla miza, na katero se povabi tudi
zunanje člane, tako kot je bilo to že organizirano v preteklosti.
Petra Dečman:
Odbojka in košarka sta pri ženskah tista dva športa, ki sta na Jesenicah najbolj izpostavljena.
Pripravljene so vse podlage, da se še naprej vse te ženske športe lahko podpira. V preteklosti se je
sofinanciralo tudi trenerja ženske odbojkarske ekipe, je pa seveda to odvisno tudi od programa, ki ga
društvo oz. klub pripravi.
Tudi pri pripravi gradiva je bil organiziran razširjen sestanek, kajti vsakič, ko se pripravlja strategija, se
organizira tudi okrogla miza. Žal pa je udeležba na okroglih mizah, ki so organizirane na Jesenicah,
običajno zelo slaba.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Strategijo
razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2021 – 2024 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO OBČINE JESENICE 2021 - 2024 – DRUGA
OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Lokalni
program za kulturo občine Jesenice 2021 – 2024 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA LETO 2021
Uvodno obrazložitev je podal dr. Gregor Hudrič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme okvirni
programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE
5.1 Vlado Mlinarec
Iz stavbe Dolika na pločnik padajo kosi ometa, zato predlaga, da se ta prostor ustrezno zavaruje oz.
da se postavi neko opozorilo, ker je tako stanje nevarno za mimoidoče.
5.2 Elvira Garibović:
Trim steza je potrebna precejšnje obnove, predvsem pa nasutja poti in ureditve vejevja, ker je steza
na nekaterih delih skoraj neprehodna. Zanima jo, ali bi lahko nekdo za celo občino naredil načrt
ureditve in označitve rekreacijskih površin, ter potem v nadaljevanju poskrbel tudi za promocijo teh
površin.
Petra Dečman:
Za urejanje trim steze skrbi Zavod za šport Jesenice, ki ima za uporabo sklenjene tudi ustrezne
pogodbe z lastniki. Zaposleni v Zavodu za šport so posnel tudi film za dodatno promocijo trim steze.
Je pa v občini tudi še veliko drugih javnih rekreacijskih površin, za katere pa potem poskrbi javno
komunalno podjetje.
Marija Mulej:
Trim steza je bila pred zimo lepo urejena, res pa se je včasih zgodilo, da so bili koši za smeti
neizpraznjeni.
3

5.3 Iztok Pergarec:
Sankaško progo v Planini pod Golico so prizadevni delavci Sankaškega kluba čistili dokler ni padlo
preveč snega. Potem pa so v Savskih jamah napisali obvestilo, da zbirajo prostovoljne prispevke, ker
jim Občina nič ne pomaga. Ta sankaška proga je ena od redkih rekreativnih površin, kjer se lahko v
času epidemije ljudje rekreirajo brez prevelikega tveganja za okužbo z virusom. Delavci sankaškega
kluba so se potem dogovorili s Cestnim podjetjem Kranj, da so jim sponzorsko očistili cilj, spodnji del
steze in parkirni prostor.
Miha Rezar:
Po njegovem mnenju objava na Facebook strani ni pravi način komunikacije. Občina ima razpise za te
namene in marsikaj se da dogovoriti, ne zdi pa se mu primerno, da se na Facebooku blati Občino, če
se nekomu ne nakaže takoj sredstev, katere pričakuje od Občine. Predsednik društva je bil na
sestanku pri županu, tako da je dogovarjanje z Občino potekalo.
Seznanjen je tudi, da se je klicalo na JEKO, kjer pa so jim pojasnili, da ima čiščenje mestnih površin
prednost, ko bodo s tem končali, pa lahko pridejo tudi v Savske jame.
V objavi je bilo tudi napisano, da so morali po sredstva celo na trg. V letu 2021 je smiselno, da
katerokoli športno društvo razume, da se sredstva pridobivajo tudi na trgu in ne samo iz javnih
sredstev. Pridobivanje sredstev na trgu bi morala biti osnova, ne pa nek izreden dogodek.
Vlado Mlinarec:
Problem je nastal, ko je bilo klicano na JEKO, če pridejo počistiti cesto in parkirne prostore, pa je bil
dan odgovor, da to niso površine, ki jih oni čistijo.
Dr. Gregor Hudrič:
Strinja se, da bo potrebno najti nek skupen dogovor. Javno komunalno podjetje JEKO ima točno
določeno, katere površine čisti, in katere ne. To podjetje je v zadnjem času precej pod
drobnogledom, zato ne čisti nobenih površin, ki niso v njihovi pristojnosti, saj bi v nasprotnem
primeru verjetno takoj dobili očitek zakaj plužijo na površinah, ki niso nekategorizirane ceste.

5.4 Marta Smodiš:
Ceste po Jesenicah so slabo očiščene. Cesta od Mercatorja proti semaforju je zelo ozka, saj je
polovica snega še na cestišču in na pločniku, tako da je normalen promet praktično onemogočen.
Tudi na Prešernovi cesti je veliko snega še po cestišču, tako da se večja vozila (tovornjaki in avtobusi)
na tej cesti zelo težko srečujejo. Daje pobudo, da se te ceste ustrezno očistijo.

5.5 Marta Smodiš:
Že na prejšnji seji Odbora je bila dana pobuda za povabilo direktorja Splošne bolnišnice Jesenice.
Sama je zaposlena na FZAB, za učno bazo katere pomeni zelo veliko, da študentje lahko opravljajo
klinično usposabljanje. Pridružuje se pobudi, da se naredi nek projekt in se ga predstavi Občinskemu
svetu, ker je potrebno izvajati vse možne aktivnosti za ohranitev bolnice na Jesenicah.

5.6 Marta Smodiš:
Veliko je govora okoli kakovosti pitne vode na Jesenicah. V preteklosti je bila pitna voda na Jesenicah
zelo dobra, sedaj pa se ves čas pojavljajo obvestila, da je ta voda motna in da jo je potrebno
prekuhavati. Voda je tudi klorirana, zato predlaga, da se Občinskemu svetu predstavijo ugotovitve in
predlogi inšpekcijskega pregleda.
Dr. Gregor Hudrič:
Ob regionalni cesti od Splošne bolnišnice proti Zdravstvenemu domu so ob cesti res kupi snega.
Odvoz snega je tudi strošek, dejstvo pa je, da je ta sneg na državni cesti. Občina Jesenice je že dvakrat
urgirala, da naj se to stanje sanira, pa ni bilo nobenega odziva. Ni pa prav, da javno komunalno
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podjetje ta sneg sedaj odvozi na stroške Občine. Sredstva za zimsko službo so namreč v letošnjem
letu že skoraj v celoti porabljena.
V zadnjem času je bilo izvedeno veliko aktivnosti za ohranitev bolnice na Jesenicah. S strani župana je
bila sprožena tudi peticija za zbiranje podpisov, na katero je odziv zelo dober. Interesi so res zelo
različni, po drugi strani pa je v zadnjem uradnem odgovoru, ki ga je Občina Jesenice prejela od Vlade
RS navedeno, da zaenkrat država na Gorenjskem nima namena graditi regijske bolnišnice.
Glede pitne vode so bila na seji Občinskega sveta že dana strokovna pojasnila s strani gospe Markun.
Geološke raziskave so pokazale, da ima površinska voda večji vpliv na vodo v zajetju, kot pa je bilo to
pričakovano. Sedaj se izvajajo nujni ukrepi, da se prepreči slabša kakovost vode, na daljši rok pa bo
po vsej verjetnosti potrebno razmišljati o ustrezni obdelavi vode.
Vlado Mlinarec:
Tudi sami so na njihove pobude s strani ministrstva vedno dobili odgovor, da je Splošna bolnišnica
Jesenice še vedno regijska bolnišnica, ter da se v prihodnosti ne načrtuje gradnje nove. Res pa je, da
je predsednik Vlade RS na obisku v Splošni bolnišnici Jesenice izjavil, da bo potrebno graditi novo
regijsko bolnišnico in Občina Radovljica je takrat takoj posredovala svoj predlog. Bolje je, da se
določene aktivnosti izvajajo, kot pa da se samo čaka na odločitev.
Marija Mulej:
Aktivnosti v Radovljici potekajo že nekaj let, saj imajo narejeno tudi projektno dokumentacijo za
bolnico. Zadnjo besedo bo imela stroka, čeprav so se v preteklosti bolnišnice gradile tudi po politični
poti. Na ta način je bila na primer zgrajena porodnišnica v Kranju, ki je iz strokovnega vidika
popolnoma neustrezna, saj nima zagotovljene vse potrebne infrastrukture. V Sloveniji se nujno
potrebuje novo infekcijsko kliniko, novo gastroenterološko kliniko, novo urgenco v Kliničnem centru
Ljubljana, itd. Preden bo na vrsti bolnica na Jesenicah bo minilo še kar nekaj časa. Prav pa je, da se
občane obvesti, da potekajo aktivnosti v drugih občinah, ter da se izvajajo tudi določene aktivnosti.
Potrebno je imeti točno izdelan načrt za lokacijo bolnice.

5.7 Marija Bergant:
Zanima jo, ali je možno, da bi Jeseniške novice izhajale v trdi vezavi, tako kot na primer Zgornjesavc.
Jeseniške novice sedaj izhajajo dvakrat na mesec, vsebine pa se zelo ponavljajo, zato bi lahko izhajale
enkrat mesečno v trdi vezavi. Pogreša rubrike, kot so mnenja bralcev, pohvale, graje, ipd.

5.8 Elvira Garibović:
Pred leti je bil sestanek z ravnatelji šol, na katerem se je obravnaval razvojni program izobraževanja.
Zanima jo, ali je možno preveriti, koliko nalog iz tega razvojnega programa na področju izobraževanja
je bilo že realiziranih. Narejen je bil tudi vrstni red sanacij šol. Zmotilo jo je predvsem to, da se po
osnovnih šolah nagovarja učence za vpis v druge, lepše srednje šole po drugih občinah.
Petra Dečman:
Na tem sestanku je bilo tudi dogovorjeno, da so prva prioriteta na področju šolstva energetske
sanacije šol in vrtcev. Vsako leto se pri pripravi proračuna pokuša tudi slediti tem ciljem. Pri
obravnavi zaključnega računa pa se potem poroča, kaj je bilo v posameznem letu na tem področju
izvedeno.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 17.58 uri.
Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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