OBČINA JESENICE
OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene
dejavnosti

Številka: 032-1/2011
Datum: 20.01.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
3. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 19.01.2011 OB 18.00 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:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve ter mag. Edita GRANATIR LAPUH – vodja
Oddelka za gospodarstvo.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 2. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 14.12.2010.
2. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011 –
2025 – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2011.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 2. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 14.12.2010.
Razprave in pripomb na zapisnik 2. 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 2. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 14.12.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG OBČINSKEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA
OBDOBJE 2011 – 2025 – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je dala mag. Edita Granatir Lapuh.
V razpravi so sodelovali:
Marjetka Pospeh:
 Upa, da se bodo pravi projekti izvedli dovolj zgodaj, na primer na področju
nižje izobraženih, kajti ko je podrobno pogledala kako nezahteven program
formalnih in neformalnih izobraževanj ima Ljudska univerza Jesenice, kljub
temu, da ima nove prostore, bi rekla, da so si izbrali zelo nezahtevno pot.
Pričakovala je namreč, da si bodo zadali za cilj tudi pridobitev kakšnih
izobraževanj za druge smeri, ki so v Sloveniji deficitarne. Nekaj časa so se
trudili, potem pa je to vse usahnilo.
Vera Pintar:
 Ljudska univerza je pripravljena vsak trenutek prisluhniti potrebam okolja. Če
bi bila izražena kakršnakoli potreba, so oni to pripravljeni tudi izvesti.
Marjetka Pospeh:
 Če se bo želelo imeti visoko tehnološko razvita podjetja v občini Jesenice, bo
potrebno pripeljati bolj zahtevne programe. Sedaj pa je v programu to zelo
skromno predstavljeno.
Mag. Edita Granatir Lapuh:
 Mlade gospodarstvenike zanima predvsem kvalitetno poslovno okolje, ki
zajema vse od možnosti za športne aktivnosti, urejeno zdravstvo, urejeno
varstvo predšolskih otrok, itd. Na ta način je dan večji poudarek kvaliteti
življenja.
 Katerikoli program na področju znanja se uvede, pa je zanj potrebno imeti
zadostno kritično maso, da je program tudi ekonomsko opravičljiv. Zato so
predlagani nišni programi, ki se drugod še ne izvajajo.
Maja Otovič:
 Zanima jo, na podlagi kakšnih kriterijev se bodo določale prioritete iz
razvojnega programa.
Mag. Edita Granatir Lapuh:
 Vrstni red projektov je v Razvojnem programu že določen in za prva tri leta
tudi usklajen z Načrtom razvojnih programov. Za naprej, pa se bo vrstni red
lahko tudi spremenil, če se bo izkazalo, da je kakšen projekt bolj prioriteten.
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Merima Nuhić:
 Izpostaviti je potrebno tudi stanovanjsko problematiko, saj mladi niti niso
kreditno sposobni, poleg tega pa so več ali manj zaposleni za določen čas in
jim tako sploh ni omogočeno, da bi lahko dobili stanovanjska posojila.
Mag. Edita Granatir Lapuh:
 Pri stanovanjski politiki je predvidenih nekaj ukrepov, s katerimi se pospešuje
reševanje stanovanjskih problemov. Predvidena pa je tudi novelacija
stanovanjskega programa, ki naj bi se noveliral v tej smeri, da bi bile
omogočene določene ugodnosti za mlade.
Zoran Kramar:
 Ta trenutek na Jesenicah stanovanjskega problema ni, kajti na voljo je dovolj
stanovanj. Se bodo pa morale cene teh stanovanj prilagoditi trgu, če se jih bo
želelo prodati.
 Zanima pa ga, ali bo občinski proračun sposoben, da se v prvih treh letih
izvedejo vse načrtovane investicije, kajti na vseh področjih skupaj je kar veliko
zastavljenih projektov.
Mag. Edita Granatir Lapuh:
 Razvojni program je za obdobje prvih treh let usklajen z Načrtom razvojnih
programov.
Boštjan Smukavec:
 Pri Gledališču Toneta Čufarja je navedenih par stvari, o katerih je sam tudi že
razpravljal na 2. seji Odbora. Zanima pa ga, ali se je pri pripravi razvojnega
programa že kaj razmišljalo, kako bodo posamezne zadeve rešene, ali se je
razmišljalo samo o tem, da morajo biti rešene, npr. povezovanje s šolami, več
ljudi na kulturnih prireditvah, več predstav, ipd.
 Zanima ga tudi, ali bi se na področju kulture lahko ustanovil strateški svet,
tako kot je le-ta ustanovljen na področju športa. Organizacij in društev na
področju kulture je zelo veliko in bi bilo dobro, da bi imeli neko osnovo za
povezovanje.
Mag. Edita Granatir Lapuh:
 O rešitvah se je razmišljalo, vendar je popestritev programa v Gledališču
Toneta Čufarja naloga direktorja.
 V Razvojne programu je navedeno, da se v okviru programa predvideva tudi
vzpostavitev koordinacije na področju kulture.
Vera Pintar:
 Osnova za povezovanje kulturnih društev in organizacija je Javni sklad za
kulturne dejavnosti. Ta Sklad vsako leto pripravi tudi program za otroke in
obišče vse šole, vendar pa ravnatelji otroke raje vozijo v Ljubljano, kot pa da bi
jih vozili na predstave na Jesenice. Kekčeve predstave so bile zastonj, pa niso
pripeljali otrok na te predstave.
Boštjan Smukavec:
 Zanima ga, ali obstajajo vzvodi, da bi ravnatelje jeseniških šol prepričali, naj
otroke peljejo na gledališke predstave na Jesenice, in ne v Ljubljano.
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Vera Pintar:
 Edino iz Osnovne šole Toneta Čufarja otroke pripeljejo na gledališko
predstavo na Jesenice, iz ostalih šol pa ne.
Zoran Kramar:
 Ljudski univerzi Jesenice po njegovem mnenju ni ničesar za očitati, saj je ena
najboljših v Sloveniji. Ljudska univerza išče vedno nove programe in se tržno
obnaša, tako da ni proračunski uporabnik.
 Vse več izobraževalnih organizacij del dohodka pridobiva na redni izven šolski
dejavnosti. Vsaka šola želi imeti čim širši program teh dejavnosti, vendar pa je
vse povezano s stroški. Zato je Ljudski univerzi izredno težko izvajati
verificirane državne programe za posamezne poklice.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje
2011 – 2025 v prvi obravnavi, z naslednjima dopolnitvama:
 na področju kulture naj se ustanovil strateški svet, da bodo organizacije
in društva, ki delujejo na tem področju imele neko osnovo za
povezovanje;
 ponovno naj se preveri, ali se projekti na področju mladih (Mladinski
center Jesenice) lahko začnejo terminsko prej izvajati.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA ZA LETO 2011.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Zoran Kramar je predlagal, da se Občinski svet preko celotnega mandatnega
obdobja seznani z delovanjem javnih zavodov, ki delujejo na področju izobraževanja,
športa in kulture.
Predlaga pa tudi, da se seja Občinskega sveta, ki je planirana za 28.04.2011 zaradi
praznikov in počitnic prestavi za en teden, na 21.04.2011.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto
2011, z naslednjo dopolnitvijo:
 preko celotnega štiriletnega mandata se na seje Občinskega sveta uvrsti
predstavitev javnih zavodov, ki v občini Jesenice delujejo na področju
izobraževanja, športa in kulture.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Marjetka Pospeh:
Kot članica Sveta Osnovne šole Prežihovega Voranca ve, da so lansko leto pri
sprejemu programa za leto 2011 poudarili, da je s strani Občine prišla pobuda, da bo
otroci obiskovali kulturne prireditve v občini Jesenice. S to pobudo so se vsi strinjali,
ravnatelj pa ni pokazal kakšnega velikega navdušenje zanjo.

4.2 Odbor za družbene dejavnosti:
Ravnateljem osnovnih šol v občini Jesenice se posreduje pobuda, naj v šolski
program za leto 2011/2012 vključijo tudi ogled kulturnih prireditev v občini Jesenice.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.50 uri.

PO MAGNETOFONSKEMU
POSNETKU ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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