OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-15/2013
Datum: 1. 10. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
28. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 13. 11. 2013, OB 16.00,
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR (od 16.15), Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima
NUHIĆ, Maja OTOVIČ, Marjetka POSPEH in Boštjan SMUKAVEC (prisotnih 7 od 7
članov).
OSTALI PRISOTNI:
Barbara TOMAN – višja svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti ter Ines
DVORŠAK – Kabinet župana.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 27. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti z dne 16. 10. 2013
2. Proračun občine Jesenice za leto 2014 – PRVA OBRAVNAVA
3. Vprašanja in pobude
Predsednik Odbora je pred začetkom seje po telefonu sporočil, da bo malo zamudil,
zato je naročil, naj Odbor začne z obravnavo druge predlagane točke dnevnega reda.

TOČKA 2:
PRORAČUN OBČINE JESENICE ZA LETO 2014 – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je zaradi bolniške odsotnosti Petre Dečman, vodje Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, za področje družbenih dejavnosti podala
Barbara Toman.
Marija Kalan je povedala, da je stiska socialno ogroženih vedno večja in je pritisk na
humanitarne organizacije velik, zato se ji zdi, da so sredstva v višini 36.000 EUR pri
humanitarnih projektih in programih prenizka. Predlaga povečanje sredstev.
Ob 16.15 se je seji Odbora pridružil še predsednik Odbora Zoran Kramar.
Maja Otovič je povedala, da sicer ne ve, ali to spada v področje družbenih dejavnosti
ali področje okolja, a vseeno sprašuje, kakšna je možnost, da se na Koroški Beli kupi
nekaj igral za otroško igrišče za predšolske otroke. Pred TVD Partizanom je zelenica,
za katero ni prepričana, ali je v lasti Občine ali Športne unije, vendar je prepričana, da
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tudi Športna unija ne bi imela nič proti, če bi se tam uredilo oziroma kupilo par igral.
Pritisk krajanov je ogromen, v proračunu pa tega stroška nikjer ne najde.
Barbara Toman je povedala, da na področju družbenih dejavnosti za ta namen res ni
nič predvidenih sredstev.
Zoran Kramar je predlagal, da glede na veliko socialno stisko v občini, sredstva za
javna dela namenimo vsaj v isti višini kot v preteklem letu. V zadnjem letu je
nezaposlenost v občini izredno porasla in bi bilo treba ta sredstva povečati, zato da bi
več ljudi, ki so težje zaposljivi, lažje dobilo zaposlitev vsaj za eno leto. Kriterij Zavoda
za zaposlovanje oziroma države smo še zmanjšali, tako da Občina prispeva le 15 % za
plače za delavce na javnih delih. Njegov drug predlog pa je, da se v razvojne programe
za leto 2015 vključi obnova prostorov za Mladinski center Jesenice. Na področju Urada
za mladino RS se namreč za leto 2014 pripravlja razpis za prenovo objektov za
mladinsko dejavnost, Mladinski center ima vse pogoje, da bi bili na tem razpisu tudi
uspešni. Gre za evropska sredstva in če ne bomo imeli vključenih vsaj nekaj sredstev v
razvojnih programih, se bomo težko prijavili na razpis. Zato predlaga, da se v razvojne
programe za ta namen vključi vsaj 50.000 EUR.
Marija Kalan je vprašala, ali je gospod Kramar mislil na stavbo na Kejžarjevi, kjer je
sedaj Mladinski center Jesenice, na kar je Zoran Kramar pritrdil. Povedal je, da je
stavba potrebna celovite prenove, idejna zasnova, kako bi se to preuredilo, že imajo. V
zgornjih prostorih naj bi bil hostel, v 1. in 2. nadstropju naj bi potekala mladinska
dejavnost, bilo pa bi potrebno popolnoma preurediti kletne prostore, saj je ob vsakem
večjem dežju v njih vsaj 20 cm vode.
Marija Kalan je povedala, da je stavba res potrebna prenove, vendar bi mogoče lahko
tudi razmišljali, da bi nekje dobili novejše, boljše prostore. Najbrž bi bilo ceneje kot
obnova te stavbe. Zoran Kramar je povedal, da stvar še ni dokončna in da imajo več
idej, tudi drugih lokacij, vendar je stvar še v razpravi. Zamujenega ni še nič, do razpisa
imajo še čas, potem pa se bo treba odločit.
Boštjan Smukavec je glede Mladinskega centra povedal, da bi ga bilo v primeru za to
dejavnost primernih prostorov smiselno preseliti, če pa bi bili prostori v Gledališču
Toneta Čufarja ali v TVD Partizanu, pa se mu zdi, da je trenutna lokacija čisto
primerna. Selitev v za to dejavnost neprimerne prostore ne bi bila smotrna in bi v tem
primeru tudi sam raje videl, da se prenovi ta stavba na Kejžarjevi.
Poda tudi predlog za spremembo predloga proračuna, in sicer na postavki Mladinsko
letovišče. Glede na to, da sta v letošnjem letu v dogajanje vstopili tudi Občini Kranjska
Gora in Žirovnica ter da so obljube takšne, kot vsako leto, si ne dela utvar, da bo
legalizacija končno rešena. Vseeno pa bi na postavki lahko namenili določena sredstva
za nakup novih hišic v letovišču, saj bi bil že čas, da se te 60 let stare hišice že
zamenjajo.
Pove pa še, da se izračun pod postavko 6500 (Visokošolsko izobraževanje; str. 202) ne
izide – na postavki je znesek 8.527,20, znotraj tega pa zavarovanje objekta v višini
1.830,00 EUR in tekoče vzdrževanje objekta v višini 3.696,60 EUR ne dasta vsote,
enake temu znesku.
Druge razprave in pripomb na ni bilo, zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji

2

SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2014 v prvi obravnavi z
naslednjimi pripombami in predlogi iz razprave:
povečajo naj se sredstva pri humanitarnih projektih in programih;
v proračunu naj se zagotovijo sredstva za nakup nekaj igral za otroško
igrišče za predšolske otroke na Koroški Beli;
sredstva naj se za javna dela namenijo vsaj v enaki višini kot lani;
v razvojne programe za leto 2015 naj se vključi obnova prostorov za
Mladinski center Jesenice, in sicer naj se v ta namen zagotovijo sredstva v
višini vsaj 50.000 EUR;
v proračunu naj se na postavki Mladinsko letovišče namenijo določena
sredstva za nakup novih hišic;
preveri naj se pravilnost zneska, določenega pod postavko 6500, ker vsota
zneskov v obrazložitvi ni enaka napisanemu znesku (str. 202).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 27. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 16. 10. 2013.
Razprave in pripomb na zapisnik 27. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 27. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 16. 10. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Zoran Kramar je člane Odbora obvestil, da se začenjajo Čufarjevi dnevi in jih povabil
na otvoritev le-teh ter na ogled katere od predstav.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 28. sejo Odbora zaključil ob 16.40.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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