OBČINA JESENICE
OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene
dejavnosti

Številka: 032-12/2010
Datum: 18.11.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
1. REDNE (KONSTITUTIVNE) SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 17.11.2010 OB 18.30 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marija KALAN, Marjetka
POSPEH, Marjeta MLINARIČ RONNER in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag.
Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet, protokol in informiranje
(delno).
Na začetku 1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti so se vse članice in člani
tega Odbora ter predstavniki občinske uprave na kratko predstavili.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Odbora za družbene dejavnosti.
2. Obravnava in potrditev predloga Poslovnika o delu Odbora za družbene dejavnosti.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 – PRVA OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
KONSTITUIRANJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI.
Predsednik Odbora Zoran Kramar je ugotovil, da so vsi člani Odbora prejeli sklep o
imenovanju v to delovno telo, da je na seji prisotnih 7 članov Odbora ter da je s tem
Odbor za družbene dejavnosti konstituiran.
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TOČKA 2:
OBRAVNAVA IN POTRDITEV PREDLOGA POSLOVNIKA O DELU ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI.
Božena Ronner je v uvodu obrazložila predlog Poslovnika o delu Odbora za
družbene dejavnosti.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Sprejme se predlog Poslovnika o delu Odbora za družbene dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011 – PRVA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman podrobno predstavila predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2011 za področje izobraževanja, kulture, športa, sociale in
zdravstva.
Zoran Kramar je v nadaljevanju članicam in članom Odbora natančneje predstavil še
področje javnih del in jim podal informacije v zvezi s smučiščem Španov vrh.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
 Za športno igrišče na Blejski Dobravi se planira 50.000 EUR, kar se mu zdi
veliko, zato ga zanima, kaj se bo za ta sredstva naredilo.
Petra Dečman:
 Že ko se je gradilo to igrišče, je bila okoli njega predvidena štirimetrska
zaščitna ograja, tudi zaradi okoliških sosedov, s strani katerih so stalno
prihajale pobude oz. prošnje, da se to dokončno uredi. Projektantski strošek
na podlagi ponudb za postavitev te štirimetrske ograje pa znaša 34.000 EUR.
 Za to investicijo je potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, tako da vsi
stroški postavitve zaščitne ograje skupaj z nadzorom in tehničnim pregledom
znesejo 55.000 EUR.
Maja Otovič:
 Celotni stroški izgradnje otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku so
znašali 28.000 EUR. Predlaga pa, da se igrišče na Slovenskem Javorniku
razširi v smeri proti potoku Javornik, kjer je sedaj prazna občinska parcela.
Tudi krajani so namreč izrazili velik interes, da se to igrišče poveča, ker je
sedaj zelo majhno.
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Boštjan Smukvec:
 Zanima ga, v čigavi lasti je zemljišče na Poljanah, na katerem je postavljeno
košarkarsko igrišče?
Marjetka Pospeh:
 Zanima jo, zakaj je pri projektu Intereg teritorialno sodelovanje navedeno več
odhodkov kot prihodkov in iz katerih virov se bo pokrivala razlika?
Maja Otovič:
 Zanima jo, kolikšna je verjetnost za uspeh na javnem razpisu za pridobitev
sredstev za obnovo Osnovne šole Koroška Bela? Teh sredstev je namreč kar
dve tretjini, tako da je investicija res odvisna od uspeha na javnem razpisu.
Petra Dečman:
 Gradbeno dovoljenje in ostali dokumenti za to investicijo so že pripravljeni,
tako da se sedaj samo še čaka, da bo objavljen javni razpis, da se lahko
pripravi prijava. Se pa vsekakor računa, da bodo sredstva na razpisu
pridobljena, da se bo projekt lahko realiziral.
Boštjan Smukavec:
 Zanima ga, kaj naj bi se pri projektu Savske jame naredilo za 55.278 EUR,
kolikor je načrtovanih v proračunu?
 Kaj pri nakupu opreme za Občinsko knjižnico pomeni kratica ITK oprema?
 Zanima ga tudi, ali se bo pri Gledališču Toneta Čufarja streha samo
popravljala, ali se bo v celoti zamenjala, ker je v zelo slabem stanju?
Petra Dečman:
 ITK oprema je kratica za informacijsko-telekomunikacijsko opremo.
 Pri Gledališču Toneta Čufarja se sredstva namenjajo samo za popravilo
strehe. Naj bi se pa v mesecu decembru v sklopu Norveškega finančnega
mehanizma namenjala sredstva tudi za take projekte, tako da bo mogoče
občini uspelo pridobiti tudi dodatna finančna sredstva za popravilo strehe.
Marija Kalan:
 Za humanitarne projekte in programe se vsako leto namenja zelo malo
sredstev, humanitarnih organizacij pa je vedno več. Poleg tega se na javne
razpise prijavljajo tudi organizacije iz ostalih občin, kajti pobuda, da se na te
razpise ne bi prijavljale organizacije iz drugih občin na Občinskem svetu
občine Jesenice ni bila sprejeta.
 Medobčinsko društvo invalidov Jesenice in Žirovnica ima 923 članov, za
delovanje društva pa preko razpisa od občine Jesenice dobijo le 1.800 EUR.
Imajo pa zelo veliko dejavnosti, od rekreacije do socialnih programov, poleg
tega pa je vedno dražje tudi vzdrževanje samega objekta. Ima pa to društvo
tudi 25 članov iz občine Kranjska Gora, pa v Kranjski Gori vedno zavrnejo
njihovo prijavo na razpis za pridobitev sredstev. Enako je tudi v Bohinju.
 Zdi se ji, da je 20.000 EUR za te programe in projekte premalo, ter da bi se
morala ta sredstva povečati.
Zoran Kramar:
 Ostalim občinam naj se predlaga, da v svoje pravilnike vključijo dikcijo, ki bo
omogočala, da se na javni razpis za humanitarne projekte in programe
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prijavijo tudi organizacije iz drugih občin, če imajo v svoje delovanje vključene
člane iz teh občin.
Maja Otovič:
 Zanima jo, v kakšni fazi je pridobitev nove lokacije za Občinsko knjižnico
Jesenice?
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Sprejme se predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 v prvi obravnavi za
področja: izobraževanje, kultura, šport, sociala in zdravstvo z naslednjimi
pripombami in predlogi, ki se vključijo v pripravo proračuna za drugo
obravnavo, in sicer:
 otroško igrišče na Slovenskem Javorniku naj se poveča v smeri proti
potoku Javornik, kjer je prazna občinska parcela;
 v čigavi lasti je zemljišče na Poljanah, na katerem je postavljeno
košarkarsko igrišče;
 zakaj je pri projektu Intereg teritorialno sodelovanje navedeno več
odhodkov kot prihodkov in iz katerih virov se bo pokrivala razlika;
 za kaj bodo porabljena sredstva pri projektu Savske jame v višini 55.278
EUR;
 povečajo naj se sredstva za humanitarne projekte in programe, za katere
se sedaj namenja le 20.000 EUR;
 v kakšni fazi je pridobitev nove lokacije za Občinsko knjižnico Jesenice;
 kdaj bo realizirana zamenjava oken na Osnovni šoli Prežihovega
Voranca.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Zoran Kramar:
Zanima ga, katera ura bi članicam in članom Odbora najbolj ustrezala za nadaljnje
sklicevanje sej tega Odbora?
Članice in člani Odbora za družbene dejavnosti so se strinjali, da se seje tega
Odbora tudi v prihodnje sklicujejo ob 18.30 uri.
4.2 Marjetka Pospeh:
Glede na to, da je članica sveta Osnovne šole Prežihovega Voranca, ve, da že več
let prosijo za zamenjavo oken. Povedali so tudi, da bi bili zadovoljni, če bi vsako leto
zamenjali okna vsaj v eni ali dveh učilnicah, saj je zamenjava oken po celi šoli
naenkrat res prevelik zalogaj. Zanima jo, kdaj bi lahko realizirali zamenjavo oken na
tej osnovni šoli?
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Petra Dečman – odgovor:
Dogovorjeno je bilo, da je potrebno najprej urediti mansardo na Osnovni šoli Koroška
Bela. Ko bo ta investicija zaključena, pa bo potrebno ponovno določiti prioritete po
posameznih osnovnih šolah.
4.3 Boštjan Smukavec:
Zanima ga, kje bi lahko dobil natančno specifikacijo stroškov poslovanja Gledališča
Toneta Čufarja Jesenice?
4.4 Boštjan Smukavec:
Na Krajevno skupnost Sava je bilo poslano pismo družine Milisavac (Razgledna pot
9), ki je zaradi plazu nad hišo zaprosila za geološko poročilo, vendar že več kot eno
leto ni dobila nobenega odgovora. Zanima ga, v kakšni fazi je priprava tega
geološkega poročila.
4.5 Odbor za družbene dejavnosti:
Odbor za družbene dejavnosti daje pobudo, da se ostalim občinam na Gorenjskem
predlaga, da v svoje pravilnike o dodeljevanju sredstev vključijo dikcijo, ki bo
omogočala, da se na javni razpis za humanitarne projekte in programe prijavijo tudi
organizacije iz drugih občin, če imajo v svoje delovanje vključene člane iz teh občin.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.55 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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