OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-1/2012
Datum: 19.01.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
15. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 18.01.2012 OB 17.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marjeta MLINARIČ RONNER,
Marija KALAN, Marjetka POSPEH in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 14. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 14.12.2011.
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2012.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 14 REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 14.12.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 14. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 14. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 14.12.2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2012.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila Program dela Občinskega sveta
občine Jesenice in njegovih delovnih teles za leto 2012.
Zoran Kramar je predlagal, da naj Oddelek za družbene dejavnosti in splošne
zadeve preuči možnost priprave Strategije razvoja za mlade v spomladanskih
mesecih (pred pričetkom izpitnih rokov).
Marija Kalan je predlagala, da naj Oddelek za družbene dejavnosti in splošne
zadeve preuči terminologijo pri točki 15 - Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe s področja sociale in preventive. Po njenih podatkih so
namreč invalidske organizacije sedaj obravnavane ločeno in ne več pod
humanitarnimi organizacijami, da ne bi zato izgubile možnost kandidature na javnem
razpisu s tega področja.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlagan Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Maja Otovič:
Zanima jo, ali je možno, da bi bilo igrišče pri Vrtcu na Koroški Beli odprto tudi
popoldne.
Zoran Kramar – odgovor:
Šole in vrtec morajo upoštevati vse standarde in normative, zato bi bilo potrebno
poiskati kompromis med tem in upravljavci teh igrišč kako zagotavljati vzdrževanje
čistoče ter varnosti oz. izvedbo takojšnjih popravil okvarjenih igral.
3.2 Boštjan Smukavec:
Opozarja na informacijsko tablo pri otroških igralih na Pristavi, saj se je ob močnem
vetru že dvakrat močno nagnila in obstaja velika nevarnost, da pade in koga
poškoduje, zato je potrebno zadevo urediti.
Hkrati obvešča, da so nova igrala na Pristavi v jesenskem in zimskem času, razen
gugalnic, neuporabna, saj se na lesu naredi led in drsijo. Zveza društev prijateljev
mladine Jesenice in krajani imajo pomislek, ali igrala služijo svojemu namenu, saj naj
ne bi bila zanimiva za otroke (razen gugalnic).
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Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 15. sejo Odbora zaključil ob
18.10 uri.

ZAPISALA:
PETRA DEČMAN

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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