OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-1/2013
Datum: 21.02.2013
SKRAJŠAN ZAPIS
23. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 20.02.2013 OB 17.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Maja OTOVIČ, Marija KALAN, Boštjan SMUKAVEC in Merima
NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICI: Marjetka POSPEH in Marjeta MLINARIČ
RONNER
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Mojca
LEVSTIK – Kabinet župana.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 22. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 12.12.2012.
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. dopisne seje Odbora za
družbene dejavnosti, ki je potekala od 21.01.2013 do 25.01.2013.
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 22. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 12.12.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 22. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 22. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 12.12.2012.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1. DOPISNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE POTEKALA OD 21.01.2013 DO
25.01.2013.
Razprave in pripomb na zapisnik 1. dopisne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo zapisnika in sprejetih sklepov 1. dopisne seje Odbora za
družbene dejavnosti, ki je potekala od 21.01.2013 do 25.01.2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman. Mojca Levstik je pojasnila še
pobudo, ki jo je sprejela Statutarno pravna komisija, in sicer le-ta predlaga, da se v
Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013 uvrsti tudi poročilo o
analizi socialno ekonomskih razmer v občini Jesenice. Statutarno pravna komisija
tudi predlaga, da Odbor za družbene dejavnosti njeno pobudo podpre in terminsko
določi, kdaj naj bi se to poročilo obravnavalo.
Petra Dečman je pojasnila, da je Občina Jesenice skupaj s Centrom za socialno
delo v mesecu januarju organizirala delovno srečanje vseh izvajalcev socialno
varstvenih storitev in javnih pooblastil. Na tem srečanju so bili sprejeti dogovori glede
informiranja občanov o različnih možnih oblikah teh storitev ter o tem, da se ustanovi
neka posebna skupina, ki se bo s to tematiko ukvarjala. Zato predlaga, da se to
poročilo pripravi v drugi polovici leta, da bo lahko vsebovalo tudi že konkretne cilje in
ukrepe.
Člani Odbora so se strinjali, da je prav, da Občina spremlja te aktivnosti ter, da se
pripravi nek predlog ukrepov. Smiselno pa je, da se poročilo pripravi v mesecu
septembru ali oktobru, da bo lahko pripravljeno dovolj strokovno in da bo vsebovala
tudi cilje, ki se bodo zasledovali.
Majo Otovič je zanimalo, v kakšni fazi je ustanovitev Gorenjske univerze. Petra
Dečman je pojasnila, da je bila pobuda za ustanovitev Gorenjske univerze
posredovana ministru, ki mora sedaj odgovoriti na ta predlog.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti podpira pobudo Statutarno pravne komisije,
da se v Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013 uvrsti
Poročilo o analizi socialno ekonomskih razmer v občini Jesenice. Poročilo
naj se pripravi za obravnavo v mesecu septembru ali oktobru.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Marija Kalan:
Zanima jo, ali so bila sredstva športnim in humanitarnim društvom že razdeljena.
Zoran Kramar – odgovor:
Sredstva še niso bila razdeljena, je pa postopek že v zaključni fazi. S prijavami je bilo
kar nekaj težav, tako da je bilo potrebno počakati na dopolnitve vlog in to je tudi
glavni razlog, da sredstva še niso bila razdeljena.
Petra Dečman – odgovor:
Podobno je bilo tudi pri humanitarnih društvih, kjer je bilo ravno tako potrebno
počakati na dopolnitve vlog.

4.2 Maja Otovič:
Večkrat je že povedala, da je velik pritisk mladih družin s Koroške Bela, da na tem
območju ni niti enega igrišča za predšolske otroke. Ker je v teh časih iluzorno
pričakovati, da bi se naredilo novo igrišče, in glede na to, da sta na Koroški Beli že
dve igrišči (pri šoli in pri vrtcu), so od krajanov dobili pobude, da bi bila igrala pri vrtcu
na voljo predšolskim otrokom tudi v popoldanskem času.
Poleg tega pa je večkrat tudi že predlagala, da bi se otroška igrala postavila na
zelenici pri TVD-ju na Koroški Beli.
Petra Dečman – odgovor:
Zemljišče pri TVD-ju na Koroški Beli je v lasti Športne unije Slovenija, zato Občina v
to zemljišče ne sme vlagati svojih sredstev. Lahko pa se na Športno unijo posreduje
pobuda, da bi oni na svoje zemljišče postavili nekaj igral za otroke.

4.3 Boštjan Smukavec:
ZDPM vsako leto po šolah in po vrtcih razdeli vabila oz. ponudbe za letovanje otrok v
Novigradu. Že drugo leto je bila s strani vrtcev izpostavljena problematika, da so
starši otrok sicer zainteresirani za letovanje, vendar pa je njihova največja skrb, kdo
bo otroke spremljal. Iz Kranjske Gore pride iz vrtca okoli 30 otrok, s tem, da Občina
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Kranjska Gora poravna stroške spremljevalcev. Zanima ga, ali bi se v dogovoru z
Vrtcem na tak način lahko zagotovilo letovanje tudi za otroke iz Jeseniških vrtcev.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 23. sejo Odbora zaključil ob
17.45 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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