OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-25/2011
Datum: 20.10.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
11. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 19.10.2011 OB 18.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marija KALAN, Marjetka
POSPEH, Marjeta MLINARIČ RONNER in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in Tanja ANTONIČ – Oddelek za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 10. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 21.09.2011.
2. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica
Jesenice - HITRI POSTOPEK.
3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta
Čufarja Jesenice - HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 20112025 – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013 – DRUGA
OBRAVNAVA (s predstavitvijo programa in z izkušnjami drugih organizatorjev na
seji občinskega sveta).
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 10. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 21.09.2011.
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Razprave in pripomb na zapisnik 10. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 10. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 21.09.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE - HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tanja Antonič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice - hitri postopek.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
ZAVODA GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE - HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Tanja Antonič.
Boštjan Smukavec je postavil vprašanje ali kino dvorana tudi sodi pod upravljanje
Gledališča Toneta Čufarja in kako je s čiščenjem tega prostora. Gledališče ima
namreč že dalj časa probleme, ker nimajo zadosti čistilk, za čistiti pa sta dve precej
veliki dvorani, zato se mu ne zdi najbolj smiselno, da ta strošek odpade na
Gledališče.
Tanja Antonič je pojasnila, da je Gledališče že sedaj skrbelo tudi za kino dvorano.
Posredovan pa je bil že predlog za spremembo sistemizacije, s katerim se bo rešilo
tudi problem čiščenja prostorov, saj se bo za Gledališče sistemiziralo nekaj več
čistilca.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice - hitri postopek.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2011-2025 – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Vera Pintar, ki je pojasnila vse aktivnosti, ki so potekale
med prvo in drugo obravnavo Razvojnega programa občine Jesenice.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Presenečen je nad spremembo oblike Razvojnega programa med prvo in
drugo obravnavo. V prvi obravnavi sta bili tako oblika kot vsebina programa
precej nepregledni, sedaj pa je program napisan bolj enostavno in preprosto,
razvidna pa so tudi vsa področja, ki se prej niso videla.
Pripombe glede športnih dejavnosti in mladinskih aktivnosti so sedaj dovolj
temeljiti zajete v programu in meni, da je Razvojni program v taki obliki, kot je
sedaj predstavljen, potrebno sprejeti.
Vera Pintar:
Velik napredek je tudi v tem, da so v Razvojnem programu sedaj napisana
merila, na podlagi katerih se bo lahko spremljalo izvajanje programa.
Boštjan Smukavec:
Strinja se, da je sedaj Razvojni program boljši, se je pa potrebno zavedati, da
bo verjetno tudi kaj slabe volje, ker je program precej ambiciozno zastavljen.
Glede na to, da bo leta 2013 na Jesenicah organizirano Evropsko prvenstvo v
košarki, predlaga, da se terminski plani izvedbe določenih aktivnosti v korist
infrastrukture nekoliko premakne, da bi Jesenice dobile lepši izgled, če bodo
že imele priložnost, da se pokažejo svetu.
Vera Pintar:
Proračun občine se tako ali tako sprejema za vsako leto posebej in glede na
prioritete, se bodo aktivnosti iz Razvojnega programa lahko tudi kaj
zamenjale. Glede na to, da je organizacija Evropskega prvenstva v košarki
2013 ena izmed prioritet, se bodo tudi posamezne aktivnosti temu ustrezno
prilagodile.
Maja Otovič:
Zanima jo, ali je vprašljiva tudi izvedba aktivnosti, ki so planirane bolj
kratkoročno, na primer za obdobje petih let oz. v kolikšni meri se bodo te
aktivnosti res izvedle.
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Vera Pintar:
Vsako leto se sprejema finančni plan, v katerem so točno opredeljene
aktivnosti, ki se bodo potem v tem letu tudi izvedle.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
s svojega delovnega področja potrdi Predlog Občinskega razvojnega programa
občine Jesenice za obdobje 2011-2025 – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU EVROPSKEGA PRVENSTVA V
KOŠARKI 2013 – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala Vera Pintar.
Boštjan Smukavec je postavil vprašanje, ali se je v zvezi z organizacijo Evropskega
prvenstva v košarki že vzpostavil kakšen kontakt z domačim košarkaškim klubom.
Vera Pintar je odgovorila, da ta kontakt še ni bil vzpostavljen, poleg tega pa je
celotna organizacija prvenstva tako ali tako pod okriljem Košarkaške zveze.
Zoran Kramar je pojasnil, da Košarkaška zveza vodi celotno tekmovanje in tudi
celotno organizacijo oz. izvedbo tekem. Zveza ima tudi svoje ljudi, verjetno pa bodo
za kakšne stranske vlogi potrebovali še dodatne prostovoljce. Do teh dogovorov še ni
prišlo, verjetno se bo to dogajalo v drugi polovici prihodnjega leta, ko bo že znana
kakšna bolj konkretna organizacijska shema.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o sofinanciranju Evropskega prvenstva v košarki 2013
v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1 Zoran Kramar:
Prisotnim članicam in članom Odbora je posredoval naslednje informacije:
v sredo, 26.10.2011 ob 17.00 uri bo otvoritev prenovljenih prostorov v
Kulturnem domu na Hrušici;
ravno tako v sredo, 26.10.2011 pa bo v Kolpernu od 19.00 uri kratka proslava,
saj Zavod za šport praznuje 10. obletnico svojega delovanja;
vse lepo vabi tudi na okroglo mizo z naslovom Mladi in njihovo vključevanje v
lokalno samoupravo, ki bo v ponedeljek 24.10.2011 ob 18.00 uri v Kolpernu. S
to okroglo mizo se želi spoznati širši krog mladih in načine, kako imajo to
dejavnost organizirano po drugih občinah v Sloveniji.

6.2 Marija Kalan:
Zanima jo, kaj se dogaja z Domom Pristava in ali je ta Dom trenutno res zaprt. Če je
Dom res zaprt se dela velika škoda in morali bi ukrepati v tej smeri, da bi se vsaj na
začetku novemu najemniku najemnina nekoliko znižala. Lahko pa bi oskrbnika
zaposlili tudi na Občini, tako da bi bil plačan preko Občine in bi skrbel za ta Dom na
Pristavi.
Vera Pintar – odgovor:
Situacija z Domom Pristava se rešuje in ko bo rešena, bo o tem podana tudi ustrezna
informacija. Je pa Dom Pristava od 15.10. dalje res zaprt.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je 11. sejo Odbora zaključil ob 18.40 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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