OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo

Številka: 032-1/2007
Datum: 18.01.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
2. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 17.01.2006 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Ibrahim SMAJIĆ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK,
Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Ivana PRETNAR in Doroteja SMOLEJ.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 1. redne seje Odbora z dne
06.12.2006.
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA - 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 1. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 06.12.2006.
Tea Višnar je pojasnila, da je bila v okviru kolegija župana obravnavana pobuda za
predstavitev projektov in organizacij, ki so socialno varstvenega značaja. Sprejeta je
bila odločitev, da naj bi se javni zavodi predstavljali na sejah Občinskega sveta, za
društva in ostale organizacije pa bi se organizirale posebne predstavitve po
posameznih področjih. Ker je društvom potrebno dati nekaj časa, predlaga, da se
prve predstavitve organizirajo v prvi polovici meseca marca, društva pa naj na teh
predstavitvah predstavijo svojo dejavnost, ter uspehe in problematiko, s katero se
srečujejo pri svojem delovanju.
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Ljudmila Ilenič se je zahvalila za pripravljene odgovore. Postavila pa je tudi
vprašanje, kakšna je razlika med programom izobraževanja in med programom
širjenja znanj, ki ju izvaja Rdeči križ.
Tea Višnar je pojasnila, da se v okviru izobraževanja namenjajo sredstva za lastno
izobraževanje, v okviri širjenja znanj pa za razne krožke, ki jih organizirajo na tem
področju.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 1. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 06.12.2006.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
V razpravi, v kateri so sodelovale Ljudmila Ilenič, Tea Višnar in Ivana Pretnar, je Tea
Višnar pojasnila, da se programi organizacij, ki se prijavijo na javni razpis, vrednotijo
na podlagi pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev. Povedala je tudi, da je
bila na seji Odbora za šolstvo, kulturo in šport sprejeta pobuda, da se v Program dela
za leto Občinskega sveta 2007 vključi tudi obravnava sprejete strategije razvoja
občine Jesenice. Omenjeno strategijo pa naj bi obravnavala tako Odbor za šolstvo,
kulturo in šport, kot tudi Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo.
Ljudmila Ilenič je povedala, da Občinska organizacija Zveze borcev vsako leto
postavi kakšen nov spomenik in za to postavitev vedno sproti išče denarna sredstva.
Predlaga, da se pregleda, če so ti nameni tudi vključeni v strategijo občine, ter, da se
na ta način zagotovijo neka finančna sredstva, da potem ne prihaja do težav.
Tea Višnar je odgovorila, da je v občinskem proračunu vsako leto zagotovljenih
približno en milijon sredstev, ki se namenjajo za obnovo spomenikov NOB. Iz teh
sredstev se kar veliko naredi, saj so vsi obstoječi spomeniki spodobno vzdrževani.
Pri postavitvi novih spomenikov pa se vedno pojavljajo problemi, ker se Zveza
borcev nikoli ne poveže s pristojnim oddelkom na Občini Jesenice, ampak te
spomenike vedno postavlja kar na svojo roko.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa dela
Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
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2. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da se v
Program dela Občinskega sveta za leto 2007, pri Oddelku za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, vključi dodatna točka št. 12, z naslovom
»Obravnava sprejete Strategije razvoja občine Jesenice«. Predlagano točko
bosta obravnavala Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo in
Odbor za šolstvo, kulturo in šport.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA
PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH
DEJAVNOSTI.
Predlog Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in
projekte s področja družbenih dejavnosti je obrazložila Tea Višnar.
V razpravi, v kateri so sodelovali Ivana Pretnar, Tea Višnar, Božidar Pogačar, Marija
Mulej in Ljudmila Ilenič, je bilo pojasnjeno, da področje športa ureja pravilnik letnega
programa športa. Vsebina letnega programa športa je točno določena z nacionalnim
programom, ki pa ne določa tudi nepredvidenih potreb s področja športa.
Božidar Pogačar je povedal, da je za ta postopek predviden Zakon o splošnem
upravnem postopku, kar pomeni, da bo postopek precej dolgo trajal in bodo društva
zato zelo pozno dobila predvidena sredstva. Občina Jesenice je bila med prvimi
občinami, ki so sprejele proračun za leto 2007, pa se bodo zaradi zakonodaje kljub
temu pojavile velike težave pri razdelitvi teh sredstev. Postopek je sicer jasno
določen, vendar pa je kljub temu dejstvo, da se pozna, da je na Občini Jesenice
notranja revizorka stalno zaposlene, in da ne pride samo enkrat na leto.
V proračunu je že določena višina sredstev za preventivne in humanitarne projekte,
zanima pa ga, ali je že določena tudi višina sredstev za kulturne projekte?
Tea Višnar je odgovorila, da so merila za vsa ta področja že pripravljena, pripraviti jih
je potrebno samo še za področje izobraževanja. Postopek pa bo res precej daljši, kot
je bil do sedaj, saj bo potrebno upoštevati vsa določila Zakona o splošnem upravnem
postopku. Pojasnila pa je še, da preventivni projekti za predšolske otroke, učence in
mladostnike zajemajo razna predavanja, delavnice, krožke in tudi organizacijo
prostočasnih dejavnosti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti.
2. Odbor za delo, družino socialne zadeve ter zdravstvo se strinja z amandmaji
in redakcijskimi popravki, ki jih je sprejela Statutarna komisija, da se:
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 v zadnjem odstavku 3. člena, zadnji stavek poglavja D - nepredvidene
potrebe s področja športa popravi tako, da se ta pravilno glasi:
»Sredstva se lahko dodelijo nosilcem oz. izvajalcem športnih
programov za posameznika v višini do 450 EUR, klubu oz. društvu pa
do višine 4500 EUR«;
 v 3. členu prvi stavek poglavje A - področje socialnega varstva, v prvi
alineji za besedo dejavnosti popravi tako, da se črta podpičje in doda
novo besedilo, ki se glasi: »in jo tudi izvajajo«;
 v 2. členu beseda iz »določijo« popravi v »določi«;
 v 3. členu izpiše kratica ZVKD v Zavod za varstvo kulturne dediščine.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Doroteja Smolej:
Predlaga, da se v sejni sobi občine Jesenice popravi ozvočenje, saj se sedaj vsa
razprava iz sejne sobe sliši tudi v malo sejno sobo.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIĆ
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