OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-6/2014
Datum: 20. 3. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
31. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V ČETRTEK, 19. 3. 2014, OB 16.00,
V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ (od
16.06 dalje), Maja OTOVIČ in Boštjan SMUKAVEC (prisotnih 6 od 7 članov).
ODSOTNI ČLAN ODBORA: Damjan BLAGOJEVIĆ (opravičeno).
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Vera
PINTAR – podžupanja občine Jesenice ter Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik Odbora Zoran Kramar je na začetku seje predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 30. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti z dne 22. 1. 2014
2. Predlog o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev
4. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018
5. Poročilo o zaključku investicije v Športno dvorano Podmežakla (I. in II. faza)
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 30. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 22. 1. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 29. 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 30. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 22. 1. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI
JAVNEGA ZAVODA GORNJESAVSKI MUZEJ 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 Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1 – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO
2013 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev za področja Odbora za družbene dejavnosti je podala Petra
Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je bila poraba proračunskih sredstev dobro organizirana
in izpeljana, sploh glede na število velikih investicij v občini Jesenice, imeli smo tudi
nekaj velikih prireditev. Vesel je, da se je v proračunu lahko zagotovilo kar nekaj
sredstev sofinanciranja – evropskih sredstev ali sredstev iz različnih razpisov.
Družbene dejavnosti so največji potrošnik proračuna, vendar je pozitivno to, da pri
izvedbi zadev iz področja družbenih dejavnosti ni prišlo do krčenja programov drugih
proračunskih postavk oziroma področij.
Boštjan Smukavec se je navezal na toplotno postajo Gledališča Toneta Čufarja
Jesenice in povedal, da je bila fasada le-tega sicer obnovljena, a ne izolacijsko in tam
še vedno prihaja do zelo velikih izgub toplote. V Gledališču ni nameščenih nobenih
termostatskih ventilov, ni merilnikov na radiatorjih. Predlaga, da bi se ti ventili namestili,
saj bi to pomenilo manjšo izgubo toplote, obenem pa bi se možno regulirati toploto,
tako da v gledališču ne bi bilo prevroče ali premrzlo.
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Hkrati je še povedal, da v Zaključnem računu v polovici primerov piše Osnovna šola
Tone Čufar, v drugi polovici pa Osnovna šola Toneta Čufarja, enako je z ostalimi
šolami. Predlagal je, da se zapisi poenotijo.
Maja Otovič je opozorila na tiskarskega škrata pri Osnovni šoli Koroška Bela, kjer piše,
da so šla sredstva za Osnovno šolo Prežihovega Voranca.
Zanimalo pa jo je še glede prevozov otrok v šolo – piše, da so do povračila stroškov
upravičeni učenci, ki so od šole oddaljeni dlje kot 4 km. Informativno jo je zanimalo,
kako je s povračilom stroškov, če se učenec odseli, a kljub temu še vedno hodi na šolo.
Na OŠ Koroška Bela imajo tri take primere. Po njenem mnenju učencu povračilo
stroškov ne pripada, če se vozi iz Žirovnice na Koroško Belo. Petra Dečman je
predlagala, da se glede tega obrnejo direktno na Oddelek za družbene dejavnosti in
splošne zadeve, ki bo zadevo preveril in sporočil gospe Otovič.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2013 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 20142018
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je bilo v pripravo strategije vloženega kar dve leti in pol
aktivnega dela. Trudili so se, da bi v to vključili čim več mladih, in sicer tako, da bi
povedali svoje mnenje, kako oni vidijo mladinsko dejavnost na Jesenicah. Problem je v
tem, da imamo v mladinskih organizacijah vključenih premalo mladih, zato potem ne
dobimo pravih podatkov. Obdobje javne razprave je bilo kar dolgo, na vse načine so se
trudili, da so te mlade pridobili. Rezultat vsega tega je celovita analiza vsega dogajanja
na področju mladih in na koncu tudi ukrepi, kako naprej. Ti ukrepi dajejo osnovo, kako
se morajo mladi organizirati, da bodo lahko svoje mnenje prenašali do župana oziroma
do občinskega sveta. Ta dokument bo to možnost dajal in zato meni, da je edino
pravilno, da ta dokument podprejo in da se določene naloge, ki so v terminskem planu,
vsaj na nekaterih področjih, začnejo. Določene naloge na določenih področjih že
potekajo dokaj solidno in kvalitetno, na določenih pa ne – tam pa bodo ti mladi
potrebovali pomoč, ne zato, da bodo usmerjani, kako razmišljati, temveč zato, da se
bodo znali organizirati tako, da bodo znali na pravi način izražati svoje mnenje in
zahteve do župana in do občinskega sveta.
Vera Pintar je povedala, da so bile v zadnji razpravi, ki je bila v Kolpernu, njihove želje
in pričakovanja, dobro izražene in predstavljene, in jih je treba v čim večji meri tudi
upoštevat.
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Zoran Kramar je povedal, da je bistvo te strategije tudi to, da nekako vzpodbudi
ustanavljanje novih mladinskih organizacij, ki bodo preko Mladinskega sveta, tj. telesa,
ki združuje mladinsko politiko v občini, znali izražati svoje zahteve. Tega trenutno
primanjkuje – ali so premalo glasni ali pa premalo številčni, da bi bilo dovolj glasni.
Vera Pintar je povedala, da veliko hodi po občnih zborih in ugotavlja, da se tam, kjer so
združeni mladi in starejši, mladi počutijo zelo nelagodno, saj jim starejši ničesar ne
pustijo in prihaja do konfliktov med starimi in mladimi. Zato je res, da v društvih mladim
ne pustijo dihati.
Boštjan Smukavec je povedal, da je mnenja, da je anketa pri točki 3.4. Mladi v občini
Jesenice vse odgovore dala. Meni, da nimamo premalo organizacij, temveč premalo
mladih v teh organizacijah, ki jih imamo. Bilo bi dobro, da se potrudimo in naredimo
vse, kar lahko, potem pa žogico vržemo mladim, naj pokažejo, kaj lahko s tem naredijo.
Dejstvo pa je, da strategija obravnava mlade od 15 do 29 let, velika razlika pa je, kaj so
prioritete pri nekom, ki je star 15 let ali 29. Tisti, ki so aktivni, gredo najbrž tudi proti
svojim 30. letom, ko bo šel ta petletni plan mimo, pa jih najbrž ne bo več. Lahko, da
bodo sicer še boljši, česar si želi. V anketi piše tudi, da bi se večina izselila z Jesenic
zaradi zaposlitve, v kar bi se znal marsikdo obregnit, vendar je tudi dejstvo, da če bi
imeli na Jesenicah 500 delovnih mest, bi se marsikdo tudi priselil.
Merima Nuhić se je navezala na vprašanje glede občinske politike na str. 15, kjer je na
vprašanje večina odgovorila pritrdilno. Povedala je, da so v njihovi politični stranki pri
lokalnih volitvah leta 2006 in nato 2010 vse mlade dali po volilnih enotah oziroma po
odborih, čemur so se z veseljem odzvali, saj jim je denar prišel prav. Po drugi strani pa
so bili priča tarnanju in pripombam ostalih, ki so že po 30 let v tistih odborih. Mladi so
bili pridni, vendar je bilo veliko pripomb starejših, kar jo je osebno zelo motilo.
Boštjan Smukavec je zato predlagal, da bi morali tej polovici, ki je odgovorila
pritrdilno, da bi bili radi bolj vključeni v sprejemanje odločitev občinske politike, zastaviti
podvprašanje, če so se pripravljeni vključiti v kakšno stranko ali listo. Tega večina
najbrž ne bi bila pripravljena narediti.
Zoran Kramar je omenil, da je ravno zato prej povedal, da nam primanjkuje mladinskih
organizacij, saj se tam mladi naučijo medsebojnega demokratičnega komuniciranja
oziroma vključevanja v delo lokalne skupnosti. Tukaj ima mladinski svet prvenstveno
nalogo, da to vzpostavi.
Glede vključevanja mladih v stranke je povedal, da bi morala stranka ustanoviti
podmladek, ki bi bil za nekaj odgovoren. Ti bi se nato vključevali dalje in kmalu bi jih
bilo toliko, da bi izstopili iz celote. V nasprotnem primeru se bomo še dolgo spraševali,
zakaj v določenih strukturah, npr. v občinskem svetu, ni mladih. Da bi bili pa nekje
samo mladi, pa tudi ni dobro, saj mora biti celota mešana – tako starejši z izkušnjami
kot mladi.
Menil je, da je strategija temelj, je pa na nas, da bodo tiste stvari iz terminskega plana
tudi udejanjene, ne le, da bodo ostali križci na papirju.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Strategijo za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
POROČILO O ZAKLJUČKU INVESTICIJE V ŠPORTNO DVORANO PODMEŽAKLA
(I. IN II. FAZA)
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je bila investicija izredno velika, vlekla se je od leta 2007
do 2013. Opravljeno je bilo veliko in nujno potrebno delo. Če ne bi leta 2007 pristopili k
obnovi, potem danes dvorana ne bi več obratovala. Opravljena so bila velika dela, tako
po obsegu kot vsebini, prav tako pa tudi vrednostno. Obnova športne dvorane je sedaj
tako zaključena, predvsem v zadovoljstvo tistih, ki jo uporabljajo za svojo dejavnost.
Poudaril pa je, da to ni samo športna dvorana, temveč večnamenska dvorana in kot
taka služi mestu in občanom za organizacijo zabavnih, športnih in tudi kulturnih
prireditev, ker je sedaj v njej toliko opreme, da se bo to dalo izvajati. Menil je, da je
dobro, da je bilo poročilo narejeno, saj se vidi celoten obseg opravljenega dela. Ob tem
je prišlo tudi do velikih finančnih težav, zato se je na vso srečo treba zahvalit tudi
ministrstvu oziroma vsem službam, ki so finančno pomagale pri izvedbi obnove. Eden
izmed ciljev pri prenovi je bil tudi, da dejavnost nemoteno poteka skozi cel čas obnove,
kar jim je uspevalo vsa leta, razen enega, ko pač ni bilo možno zadevo spremeniti.
Takrat je prišlo do nekaj problemov, pa vendar se je tudi to razrešilo. Dvorana bo
sprejela še veliko športnikov in v njej bo zadovoljnih še veliko ljudi.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s Končnim poročilom o izvajanju
projekta rekonstrukcije Športne dvorane Podmežakla I. in II. faza (2007 – 2013).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 31. sejo Odbora zaključil ob 17.43.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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