OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-12/2012
Datum: 14.06.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
18. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 13.06.2012 OB 18.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Maja OTOVIČ, Marjeta MLINARIČ RONNER, Marija KALAN,
Marjetka POSPEH in Merima NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Boštjan SMUKAVEC.
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 17. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 18.04.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016 –
JAVNA RAZPRAVA.
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo v občini Jesenice za obdobje 2013 –
2016 – JAVNA RAZPRAVA.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 17 REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 18.04.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 17. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 17. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 18.04.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlagane spremembe in
dopolnitve Odloka o preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske.
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 preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE
2013 – 2016 – JAVNA RAZPRAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je Strategija razvoja športa temeljni dokument za
naslednja tri leta, saj opredeljuje temeljne točke in cilje, ki se jih bo zasledovalo. Do
sedaj takega dokumenta ni bilo oz. je bil pred časom, vendar ni bil tako uporabno
napisan, kot je ta, v katerem so konkretizirane tako naloge, kot tudi izvajalci
Strategije. Strategija je tudi osnova za sestavo Letnega programa športa, ki bo na ta
način lahko pripravljen bolj načrtovano in usmerjeno, na koncu leta pa bo
omogočena tudi sledljivost ciljev.
Maja Otovič je povedala, da je Strategija razvoja športa pripravljena za obdobje od
leta 2013 dalje. Glede na to, da za teniška igrišča na Kresu pogovori intenzivno
potekajo že v letu 2012, jo zanima, ali se bo s temi aktivnostmi nadaljevalo, ali se
bodo ti dogovori sedaj zamaknili v leto 2013. Ravno tako pa jo zanima tudi glede
postavitve otroških igral pri TVD Partizanu na Koroški Beli.
Petra Dečman je odgovorila, da res že potekajo aktivni pogovori s KD Možnar na
kakšen način bi se lahko pristopilo k revitalizaciji teh teniških igrišč. Bo pa prosila
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Oddelek za okolje in prostor, da pripravi celovit odgovor o vodenih razgovorih glede
ureditve teniških igrišč na Kresu.
Vera Pintar je povedala, da bo glede postavitve otroških igral pri TVD Partizanu na
Koroški Beli v prihodnjem tednu sklican skupen sestanek.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlagano Strategijo razvoja športa v občini Jesenice za obdobje
2013 – 2016 – v javni razpravi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI JESENICE ZA
OBDOBJE 2013 – 2016 – JAVNA RAZPRAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je prav, da je ta strategija pripravljena, ter da se
poskuša narediti kakšen korak naprej na tem področju. Je pa na področju kulture
velik problem s postori v vseh treh javnih zavodih, kar pa je povezano predvsem z
velikimi vlaganji in danimi zmožnostmi občinskega proračuna. Zato je načrtovanje
nujno potrebno, da se bo lahko prišlo do končnih ciljev.
Maja Otovič je postavila vprašanje, kako kaže z novo lokacijo za Občinsko knjižnico,
glede na to, da so v gradivu navedene kar tri možne lokacije.
Vera Pintar je odgovorila, da vse tri navedene lokacije še vedno ostajajo kot možne,
realizacija pa je odvisna od finančnih sredstev. Glede knjižnic so namreč tudi zahteve
zelo visoke, tako da je bilo na primer za knjižnico v Kranju porabljenih že kar 18
milijonov EUR, pa le-ta sploh še ni dokončana.
Marija Kalan je postavila vprašanje, kateri objekt je mišljen kot kulturna dvorana
Podmežakla.
Zoran Kramar je pojasnil, da gre v tem primeru za športno dvorano, ki pa bo
večnamenska in bo lahko služila tudi za organizacijo raznih koncertov, gledaliških
iger, ipd.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Lokalni program za kulturo v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016 –
javna razprava.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Zoran Kramar:
Vse prisotne lepo vabi na vikend nogometa, še posebno na nogometno tekmo med
NK Maribor in NK Jesenice; na teden športa in kulture na Hrušici ter na Kulturno
mavrico, ki bo v petek, 15.06.2012 ob 18.00 uri na Stari Savi. Ena izmed zanimivosti
pa bo tudi prihod Anžeta Kopitarja na Jesenice, za kar bo potrebno narediti celovit
program, kako se bo ta prireditev pripravila.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 18. sejo Odbora zaključil ob
19.05 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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