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SKRAJŠ AN Z APIS
1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE
DEJAVNOSTI, KI JE BILA V SREDO, 16.1.2019 OB 18.30 URI
V SKUPNEM PROSTORU OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Vlado MLINAREC, Marta SMODIŠ in Marija BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Elvira GARIBOVIĆ in Iztok PERGAREC
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave in Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Odbora za družbene dejavnosti
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2019
3. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
KONSTITUIRAN JE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.
Predsednik Odbora Miha Rezar je ugotovil, da so vsi prisotni člani Odbora prejeli
sklep o imenovanju v to delovno telo, da je na seji prisotnih 5 članov Odbora, ter da
je s tem Odbor za družbene dejavnosti konstituiran.
TOČKA 2:
PREDLOG PROGRAM A DELA OBČINSKEG A SVETA OBČINE
JESENICE ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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V razpravi so bila postavljena vprašanja glede možnosti pridobitve sredstev
sofinanciranja za energetske posege v Vrtcu Jesenice, glede obnove ter možnosti
pridobitve sredstev sofinanciranja za kulturno dvorano na Hrušici, glede letnih
programov za področje dela z mladimi ter programov za starejše, glede
sofinanciranja društev s področja socialnega varstva in invalidskih društev ter glede
projekta Anima Sana. Pojasnila na postavljena vprašanja sta podali mag. Valentina
Gorišek in Petra Dečman.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
3.1 Miha Rezar
Predlaga, da se vprašanja in pobude, podane na Odboru, evidentirajo in da se
spremlja stanje (v kateri fazi je posamezno vprašanje oz. pobuda), s čimer so se
člani Odbora strinjali.
Člani Odbora so v razpravi predlagali in se strinjali, da tudi v obdobju med sejami
Odbora člani lahko podajo vprašanja in pobude, ki jih naslovijo na ostale člane
Odbora, vprašanja in pobude pa se dokončno oblikujejo na sami seji Odbora.

3.2 Vlado Mlinarec
Nanj so se obrnili starejši občani, in sicer s predlogom, da bi se v Spominskem parku
na Plavžu dovoljevalo sprehajanje psov na povodcu.

3.3 Marija Bergant
Zanima jo glede urejanja trim steze.
Pojasnilo, da za urejenost trim steze skrbi Zavod za šport Jesenice, ki skrbi tudi za
popravilo poškodovanih ali dotrajanih naprav, je bilo podano na seji Odbora.

3.4 Miha Rezar
Zanima ga v kateri fazi je ureditev otroškega igrišča pri Mladinskem centru Jesenice
ter predlaga, da se v okviru ureditve le-tega izvede oz. zagotovi tudi video nadzor in
razsvetljava območja.

3.5 Marija Bergant
Zanima jo glede zunanjega asfaltiranega šolskega športnega igrišča pri OŠ Toneta
Čufarja. Skupaj s prisotnimi člani Odbora predlaga, da se vprašanje, zakaj je
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omogočeno parkiranje ter s tem nezmožnost uporabe igrišča za športne in
rekreacijske namene (npr. za igre z žogo), s čimer bi se zmanjšala škoda na otroških
igriščih na območju Plavža, naslovi na Svet javnega zavoda in ravnateljici Osnovne
šole.
3.6 Marta Smodiš
Zanima jo možnost postavitve usmerjevalne table za Fakulteto za zdravstveno nego
Angele Boškin ob glavni cesti (križišču) skozi mesto.

3.7 Marta Smodiš
Opozarja, da se na območju mimo Fakultete za zdravstveno nego Angele Boškin,
kjer je dovoljena hitrost 30 km/h, hitrostno omejitev večinoma ne spoštuje, zato
podaja pobudo, da se pristojne opozori na to problematiko.
Člani odbora so predlagali nov termin sej Odbora za družbene dejavnosti, in sicer je
bilo predlagano, da seje v nadaljevanju potekajo ob četrtkih ob 17. uri.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 19.35.

ZAPISALA
Petra DEČMAN

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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