OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-11/2013
Datum: 19. 9. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
26. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 18. 9. 2013, OB 17.00,
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Maja OTOVIČ,
Marjetka POSPEH in Boštjan SMUKAVEC.
ODSOTNI ČLANI ODBORA:
Merima Nuhić (opravičeno).
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Ines
DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 25. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 13. 6. 2013
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Zavod za šport Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice v prvem polletju 2013
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 25. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 13. 6. 2013.
Razprave in pripomb na zapisnik 25. 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 25. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 13. 6. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – UPB1 –
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V
PRVEM POLLETJU 2013
Uvodno obrazložitev je za področje družbenih dejavnosti podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
potrdi predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem
polletju leta 2013. Odbor za družbene dejavnosti je seznanjen s poročilom o
porabi proračunske rezervacije in o prerazporeditvah sredstev proračuna v
prvem polletju 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Boštjan Smukavec - pobuda
Njegova pobuda se nanaša na Gleališče Toneta Čufarja, v določenem delu pa se
lahko prenese tudi na šole. Sredstva, namenjena za zavode, se namenjajo za
koledarsko leto, gledališke sezone pa trajajo od jeseni do pomladi. Zanima ga, če bi
bilo možno, da bi se to drugače uredilo? Predlaga, da bi se vsaj glede stroškov za
premiere uredilo tako, da bi bili namenjeni za gledališko sezono, ne za koledarsko
leto? Kot primer navede, da bo v tej sezoni (2013/2014) za abonente ponujena samo
ena domača predstava, ki pa spada v leto 2013, za to leto pa bodo naredili samo še
eno predstavo. Prav tako ove, da GTČ s finančnih razlogov nima umetniškega vodje,
tako da je direktorica pri izbiri predstav prepuščena sama sebi, do kupcev abonmajev
pa bi bilo pošteno, da bi GTČ ponudil več kot ponuja sedaj. Igralska skupina kot
izvajalka predstav bi si želela sodelovanja pri izbiri predstav in mogoče imeti tudi
svojega predstavnika v Svetu zavoda.
Petra Dečman – odgovor:
Pobuda je vsekakor smiselna in jo bomo preučili, predlog pa bodo posredovali tudi na
GTČ oziroma njihov Svet zavoda.

4.2 Maja Otovič – vprašanje
Zanima jo, kako je trenutno z domom na Pristavi?
Petra Dečman – odgovor:
Na zadnji javni razpis nismo prejeli nobene ponudbe, sedaj pa se išče rešitve tudi v
druge smeri. Odgovor se bo pripravil s strani Oddelka za okolje in prostor in bo
posredovan članom Odbora za družbene dejavnosti.
Boštjan Smukavec:
Največja ovira pri oddaji doma Pristava je ZVKD, saj hiše ne moreš niti izolirati,
spremeniti, vse je namreč zaščiteno. ZDPM je sicer imel veliko načrtov, vendar je
zaradi te ovire težko kaj udejanjiti. Težko je tudi v ''mrtvih'' mesecih, ko ni nikakršnega
prometa.
Marina Kalan:
Tudi Kurirski dom je neizkoriščen in vedno bolj propada, tudi okolica je neurejena,
zato bi bilo v izogib nadaljnjim visokim stroškom nujno najti rešitev, ali se dom da v
najem ali pa naj se proda.
4.3 Marina Kalan – vprašanje
Zanima jo, ali so sedaj, po obnovi dvorane Podmežakla zgoraj v dvorani zgrajeni
kakšni dodatni prostori, da bi tam lahko imel prostore kakšen klub za pisarne?
Zoran Kramar - odgovor:
Prostorov zgoraj je precej, vendar ne za pisarne. Pove, da bodo prostore namenili za
dejavnost obstoječih klubov v dvorani, dodatnih prostorov, ki bi jih dali na razpis za
oddajo zunanjim subjektom, pa ni. Pripravljen bo program, kako v celoti dvorano
uporabljati, ob tem pa bodo seveda poiskali vse možnosti, da bodo čim več prostorov
oddali in tako dobili najemnino.
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Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 27. sejo Odbora zaključil ob
17.44.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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