OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-8/2012
Datum: 19.04.2012
SKRAJŠAN ZAPIS
17. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 18.04.2012 OB 18.00 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:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in 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 16. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 21.03.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa Občine Jesenice
za obdobje 2012 – 2016.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 16 REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 21.03.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 16. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 16. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 21.03.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlagane spremembe Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
Zoran Kramar je opozoril na redakcijsko napako, saj pri predlagani spremembi
Odloka ne gre za spremembo 31. člena, temveč za spremembo 40. člena veljavnega
Odloka.
Po razpravi 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 po hitrem postopku, z
redakcijskim popravkom, da se v 1. členu Odloka besedilo »31. člena« zamenja
z besedilom »40. člena«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG IZVEDBENEGA NAČRTA OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA
OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2012 – 2016.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je postavil vprašanje, ali je v gradivu predstavljena že končna oblika
Izvedbenega načrt oz. ali je nanj še možno dati kakšne pripombe in mnenja. Moti pa
ga to, da so v gradivu prikazani tudi tisti projekti, ki še niso finančno ovrednoteni.
Vera Pintar je pojasnila, da je Izvedbeni načrt pripravljen na podlagi že sprejetega
Občinskega razvojnega programa. Pripombe na Izvedbeni načrt zato sedaj niso
smiselne, bo pa vsako leto potekalo njegovo usklajevanje s proračunom. Vsako leto
pa se bo tudi pregledalo, kateri projekti so bili izvedeni, kateri pa so v zaostanku in iz
kakšnih razlogov.
Maja Otovič je postavila vprašanje, ali je v Izvedbeni načrt vključen tudi projekt
rušitve stoletne šole na Koroški Beli. To sprašuje predvsem iz razloga, ker je pri
Osnovni šoli na Koroški Beli res veliko pomanjkanje parkirnih prostorov.
Petra Dečman je odgovorila, da za rušitev stoletne šole na Koroški Beli ni narejenih
še nobenih projektov, tako da je v Izvedbeni načrt vključena samo celostna obnova
»nove« Osnovne šole Koroška Bela.
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Boštjan Smukavec je poudaril, da kar se tiče problematike parkiranja pri osnovnih
šolah, ga najbolj moti to, da zaposleni lahko parkirajo svoja vozila pred šolami, starši
pa ne morejo do tja niti pripeljati svojih otrok. Zaposleni bi morali parkirati drugje, pa
bi bila situacija veliko boljša.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa Občine
Jesenice za obdobje 2012 – 2016.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Marjetka Pospeh:
Občina naj bi namenila okoli 77.000 EUR za ureditev plezalne stene. Res je večina
teh sredstev pridobljenih iz evropskih skladov, vendar jo zanima, ali je postavitev
plezalne stene res tako draga investicija.
Zoran Kramar – odgovor:
Plezalna stena je že postavljena v objektu nove tržnice, za njeno postavitev pa je bilo
več kot 90 % sredstev pridobljenih iz evropskih skladov. Dragi so predvsem materiali,
mora pa biti plezalna stena v vsakem primeru toliko varna, da se v času plezanja ne
kruši. Pozitivno pa je tudi to, da se bo ta plezalna stena lahko uporabljala celo leto,
saj je postavljena v objektu in je pod streho.
4.2 Zoran Kramar:
S strani Sveta Osnovne šole Toneta Čufarja je bil dan predlog, da bi organizirali
skupno sejo s člani Odbora za družbene dejavnosti. Predsedniku Sveta je predlagal,
da naj se ravnateljica šole poveže s strokovno službo na Občini Jesenice, da bodo
uskladili termin, sicer pa ni nobenega problema in se ta skupen sestanek lahko
organizira.
4.3 Maja Otovič:
Zanima jo, ali je bil nov objekt tržnice že oddan v najem.
Vera Pintar – odgovor:
Za oddajo tržnice bo ponovno objavljen javni razpis, ker je koncesionar, ki je bil
izbran na prejšnjem razpisu, odpovedal podpis pogodbe.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 17. sejo Odbora zaključil ob
18.25 uri.
ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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