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obdobie 2vlj-2020-

Pripombe podajam y imenu svetnilke skupine SD.

V uvodu ugotavljamo,da je

delovna skupina pripravila dokaj obsimo analizo stanja na
po&odju kultue. Izpostavila bi tri zapisane tri slabosti:

-

pomanjkanje ustreznih kadrov v vseh treh javnih zavodih NA PODROeT
KULTURA,
Otganizacija - nzpr3enost deja\,rosti ter pogosto datumsko pokivanje izvajanje
dogodkov
Problematika delovanja ljubiteljske L:ulture, imamo 17 kultumih druStev, ki deluje
na razlidnih lokacijah, v razlidnih dvoranah

Menim, da se zavedamo vsi sl:upaj, d aje sredstev za izvajanje programov v kulturi vedno
manj, zato bi veljalo v bododnosti podpreti tiste ukepe, ki vodijo k racionalizaciji in
koordinaciji delovanja tistih segmentov poslovanja vseh treh javnih zavodov (torej Muzeja,
knjiZnice, GledaliSda), ki so jim skupna , lrkrati pa bi povezali tudi Zvezo kulturnih drustev.

Kot vem, je bil v preteklosti Ze podan predlog, narejena je baje celo Studija, da bi se za vse
ja\ale zavode, tukaj bi omenila tako javne zavode na pdorodju kulture, velja pa tudi za Zavod
za Spofi, vrtce organizirala skupna sluZba ( predvsem merim na radunovodsko sluZbo,
kadrovsko in pravno sluZbo, povezali bi lahko tudi vzdrZevanje in upramike ( mogode tudi
otroika igrisda). V druitvih delujemo dlani prostovoljno, vedno strozje zahteve po
evidentiranju in pravilnosti poslovanja, davdne zagate, standardi, zahtevajo stokovna
znanja, ki jih dlad tudi objektivno ne zmorcjo. Javni zavodi so dolzno voditi
radunovodstvo po enotnih standardih, enotnih kontih, specifike so sicer za vsako dejavnost,
vendar ( kadri, radunovodstvo , pravo, vzdrievatje je lalrto racionalizirano), zato smatramo
in dajemo pobudo, da se resnidno pristopi k projektu organizacije skupnih sluZb za javne
zavode, ( pa to bom kasneje poudarila tudi pod todko 6, za Sporhri program) . Torej iz predala
je potrebno potegniti dokument, ga analizirati, posodobiti in narediti en nov NRP.

Ljubiteljski kulturi bi lalko te skupne sluibe za ta po&odja pomagala torej sredstva v
proradunu bi resnidno bile namenjene za rzvajarle kulturne dejavnosti. Zveza kultumih
drustev bi morala prevzeti vedjo koordinacijo, kjer bi se drustva s podobno dejavnostjo
$edevala za njihovo dejal,nost v najbolj primernem domu ( np Kultumi dom Julke in

Alibine Pibemika, vemo da je zelo akustidn4 torej

pevske skupine,) stroski vzdrZevanj

domov bi lahko racionalizirali.

Mogode bi bilo na podrodju kulture bolj smiselno predlagati drustvom, da se morajo
dogovoriti glede racionalizacije (skupne uporabe) pri uporabi prostorov, na tak nadin, da bodo
v celoti izkoriSdeni. Ne sme nam biti pomembno koliko bo takih prostorov, samo da se jih
uporablja in sluZijo svojemu namenu. Verjetno bo posledica tega, da bo nekaterim
prostorom treba poiskati nove vsebine. Pri tem je smiselno razmisljati tudi o uporabi
prostorov v Solah in javnih zavodih. Enako naj bi veljalo tudi pri uporabi prostorov na
podrodju Sporta Zato podpimmo usmetitev, da bi se za kultume potrebe usposobila ena
vednamenska dvorata.
Menimo tudi, da bo v Obdini potrebno razmisliti in ustezno resiti Javno infrastrukturo.
Imamo 8 objektov na podrodju kultue, ki mnogi razpadajo, ( npr nas Kultumi dorn na
Hruiic , ki bo ostal kultumi dom, vendar bi veljalo razmisliti nanen prostorov taziiriti na
podrodje socialnega skbstva.
Sveatriska skupina SD tako daje pobudo, da se

program v tem delu tudi dopolni,
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Tako kot sem

pri

prej3nji toiki, tudi to pot podajam pripombe v imenu svetniske

skupire SD.
Mogode bi najprej izpostavila formalne predloge. Iz zapisanega ni razvidno, kdo je strategijo
pripravil, oziroma kdo je sestavljal delovno skupino, Zavod. za Sport, ali Sportna zveza
Jesenice, zato naj se v tem delu predlog popravi.

Nadalje menimo, da oba programa tako kultur4 Spofi, spadata v okilje Oddelka za
dnrZbene dejavnosti, zato bi bilo prav, da se poenoti metodologija sestavljanja progranov.
Predvsem menimo, da je pri vsaki strategiji potrebno postaviti stateske cilje in prioritete.
potebno stategijo dopolniti z operativno izvedbo tako, da bo razvidna
Menimo,da
aktivnost ukep glede na rok izvedbe, ki pa
vedno obdobje 2017-2020. Hkati

je

-

ugotavljarno, da
Jesenice,

ni

se skoraj

za

vse ukepe, kot nosilec pojavlja

komisija za kiterije in menimo

da

Zavod za Spof, Obdina
je vloga Sportne zveze Jesenice zapostavljena.

Vsak posamezen ukep ni vrednoten, zato naj se do druge obravnave stategija popravi v
tem delu, da se vsak ukep ovrednoti, kajti dokument mora to vsebovati. Primeroma si
poglejte tabelo za podrodje kultwe. Tako owednotenje ukrepov, bo potem lahko pokazalo
zapisano utemeljitev v oceni stanja finandnih in drugih posledic, ki tdi da bo potrebno
sredstva povedati za 20o%.

Vsebinsko pa ugotavljamo zopet enako problematiko

-

Raznolikost Sportne dejavnosti, ki se izvaja v 53 Sportnih drustvih , nekatera so
zelo majhna, in nikoli prejela sredstev za izvajanje programov, saj iz utalize
stanja sledi, daje prejelo sredstva samo 35 i:najalcev. Trenutno se izvaia 29
panog.

Spoma druStva so mvno tako primorana, kot

kulturna zagotavljati pravilnost poslovaaja .in
organizacija skupne sluZbe bi lahko druitvene programe razbremenila sredstev za
zagotavljanje vodenja obveznosti za poslovanja drustev. Zato vse, kar smo obrazloZili pri
kultumi deja\,nosti velja tudi za sport.
Nadalje osebno opazam, da

v strategiji ie ni zajetih

ukrepov po racionalizaciji oddajanja
Sportne dvomne PodmeZakla in uporabi Sporlnih objektov, Nakazane reiitve, ki smo jih na
Oddelku ie obravnavali, zato menimda bi bilo pravilno, dasaje dovolj, da se strategije do
drugega branja dopolni, predvidi tudi korake, ki jih mora sprejeti Obdinski svet ( torej
popravki odlokov, pogodbe za izvajalce letnega progama, izradun prihranka zaradi DDV, in
na koncu konce iz aktivnosti potem
vrednotenju prikazati, da mogode le ni potrebno
povedarje v 20yo, ket bo na drugi stani lalrko prihranek, ki se v celoti lahko nameni za
izvajanje programa).

v

Vsekakor pozdravljamo, da se vzpostavi tudi zgodovina iport4 vendar zato ne pohebujemo
nove institucije, temved naj se Muzej Spofia vkljudi v Ze obstojede zavode, kot svoj produkl.
Prosimo za nekoliko natandnejso razlago: )) Nov regijski turistiini produkk(, torej, de prav
razumem, bodo sredstva namenjen tudi iz drugih Obdin. Menimo tudi, da je v stategiji
razvoj, in aktivnosti v Spanovem r,rh nujno natandneje opredeliti cilje in reci bobu bo.

Pobudai

Hkrati pa svetniska skupina SD daje tudi pobudo, da se izdela audi za obdobje leta
2017-2020 strategija in program aktivnosti na podroiju prostoiasnih dejavnosti, tako
da bi bilo podroije 18 proraiunske uporabe zaokroieno, Predlagamo,da se obiinskemu
svetu, glede na dejstvo da je Mladinski center obiEajno predstavljen v poroCilu Zavoda
za Sport, posebej predstayi poroiilo o delu, poslovanju, porabi proraiutrskih sredstev
in aktivnosti LetoviSia Pinea Novigrad, mogoie za zadnje tri leta, daje primerljiva
analiza ostalim programom podroija 18.

