OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-27/2011
Datum: 17.11.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
13. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 16.11.2011 OB 18.00 URI
V 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 in Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 11. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 19.10.2011.
2. Predlog soglasja k cenam in povišanje subvencije za socialno varstvene storitve
pomoč na domu za leto 2012.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – PRVA OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 11. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 19.10.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 11. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 19.10.2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SOGLASJA K CENAM IN POVIŠANJE SUBVENCIJE ZA SOCIALNO
VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU ZA LETO 2012.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da je do povečanja subvencije prišlo zato, ker je Zavod
zmanjšal zakonsko dotacijo in je sedaj potrebno pokriti nastalo razliko. Zanima pa ga,
za koliko se bo v nominalnem znesku povečala subvencija Občine Jesenice v letu
2012.
Petra Dečman je pojasnila, da je v tem primeru možno povečati subvencijo Občine,
ali pa povečati ceno za uporabnike. Tudi na priporočilo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve se je Občina Jesenice odločila, da predlaga povečanje subvencije,
tako da bo cena za uporabnike teh storitev ostala nespremenjena. Subvencija
Občine Jesenice se bo v nominalnem znesku povečala iz 185.000 EUR na 209.000
EUR, kar pomeni v letu 2012 12 % povečanje oz. 24.000 EUR več.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša s predlagano ekonomsko ceno storitve pomoč družini na domu
v višini 17,76 €/uro, ki velja s 01.01.2012.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da soglaša s predlagano subvencijo storitve pomoč družini na domu v višini
80,74 %, ki velja s 01.01.2012.
3. Cena storitve pomoč družini na domu z vključeno subvencijo Občine
Jesenice znaša za uporabnika:
- ob delavnikih 3,42 €/uro,
- ob nedeljah 4,79 €/uro ter
- ob praznikih in dela prostega dni 5,13 €/uro.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2012 – PRVA
OBRAVNAVA.
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V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlog Proračuna občine
Jesenice za leto 2012 za področje kulture, zdravstva, sociale, šolstva, izobraževanja
in športa.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Zanima ga, ali so za program Julius, ki je vključen na področje športa,
dodeljena sredstva iz mednarodnih razpisov ter kdo bo v ta projekt vključen.
Glede na vsebino tega projekta, ki je vreden kar 74.000 EUR, bi po njegovem
mnenju morali vanj vključiti društva, ki imajo strokovno znanje in kadre na tem
področju. Prav pa je tudi, da je dejavnost racionalna in se ne podvaja.
Petra Dečman:
Ta projekt sodi pod pristojnost Oddelka za gospodarstvo, ki bo pripravil tudi
odgovore na postavljena vprašanja.
Boštjan Smukavec:
Zanima ga, ali so na proračunski postavki Programi športa sredstva
namenjena društvom oz. klubom, da potem oni lahko s temi sredstvi plačujejo
telovadnice, najem športnih objektov ipd. Predlaga, da se ta proračunska
postavka poveča vsaj na 250.000 EUR, ker se je več društev obrnilo na njih
glede problematike, da s prijavljanjem na razpise ne uspejo dobiti dovolj
sredstev za plačevanje najemnin za telovadnice.
Politična stranka NARCISA predlaga, da se nameni 10.000 EUR, ki bodo
namenjena mladim, ki se bodo prijavili na razpis z različnimi projekti. S tem se
bo spodbudilo delovanje mladih v občini, saj bodo projekti povezani z njihovim
vključevanjem v lokalno samoupravo ter z izboljšanjem njihovega statusa, saj
se ves čas ugotavlja, da je velik problem v begu mladih iz Jesenic.
Petra Dečman:
Če se sredstva namenijo za neke projekte, je potrebno pripraviti in sprejeti tudi
pogoje in merila, na podlagi katerih se bodo ta sredstva na podlagi javnega
razpisa potem lahko razdelila.
Zoran Kramar:
Določena sredstva v proračunu bi morali rezervirati za vzpodbujanje in delo
mladih na področju lokalne samouprave. Ena izmed možnih oblik je mladinski
svet, in če bo do organizacije tega sveta prišlo, bi bilo primerno, da bi se temu
mladinskemu svetu zagotovilo vsaj nekaj sredstev za začetek delovanja.
Boštjan Smukavec:
Zanima ga, koliko sredstev od 232.000 EUR, ki se načrtujejo za Gledališče
Toneta Čufarja, se dejansko namenja za produkcijo. Če bi več sredstev
namenili za lastno produkcijo, bi namreč s tem Gledališče tudi spodbudili, da
bi naredili več predstav.
Glede na to, da gre Rado Mužan, ki je zaposlen v Gledališču Toneta Čufarja,
z mesecem novembrom 2011 v pokoj, ga zanima, ali bo prišel kdo na njegovo
delovno mesto. Po njegovem mnenju namreč Gledališče potrebuje nekoga na
tem delovnem mestu.
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Petra Dečman:
Gledališče Toneta Čufarja v letu 2012 predvideva tri premiere, tako da se za
lastno produkcijo načrtuje 35.840 EUR.
V Gledališču Toneta Čufarja je predlagana sprememba sistemizacije, tako da
bi sistemizirali delovno mesto za pol čistilke in pol organizatorja oz.
promotorja.
Vera Pintar:
Potrebno bi bilo preveriti, če je sedanja sistemizacija v Gledališču Toneta
Čufarja sploh pravilna. Če se dvorana daje v najem, potem je v vsakem
primeru potrebno imeti zaposleno čistilko, ne zdi pa se ji smiselno, da sta
zaposleni kar dve šivilji.
Marina Kalan:
Predlaga, da se povišajo sredstva za humanitarne projekte in programe, ker
se v prihodnjem letu pričakuje še poslabšanje socialne situacije, veliko pa je
tudi novih prijaviteljev.
V lanskem letu se je pod humanitarnimi projekti in programi za Društvo Žarek
namenilo 9.000 EUR, letos pa je to Društvo pod posebno proračunsko
postavko in se mu namenja 16.605 EUR.
Petra Dečman:
Že v letu 2011 je bilo Društvo Žarek vključeno pod posebno proračunsko
postavko, ravno tako pa je tudi predlagana struktura sredstev za leto 2012
enaka kot je bila v letu 2011, tako da ni prišlo na tej postavki do nobene
spremembe.
Maja Otovič:
Za Osnovno šolo Koroška Bela so v letu 2012 sicer načrtovana sredstva za
celostno obnovo šole, zanima pa jo, zakaj poleg teh sredstev ni nekaj sredstev
namenjenih še za tekoče vzdrževanje, tako kot je to pri drugih osnovnih šolah.
Petra Dečman:
Pri Osnovni šoli Koroška Bela je v letu 2012 načrtovana večja investicija za
ureditev mansarde in za obnovo strehe, sredstva za tekoče vzdrževanje pa se
bodo morala nameniti iz presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 v prvi obravnavi, z
naslednjimi pripombami in predlogi iz razprave:
ali so za program Julius, ki je vključen na področje športa, dodeljena
sredstva iz mednarodnih razpisov ter kdo bo vključen v ta projekt, ki je
vreden kar 74.000 EUR;
proračunska postavka Programi športa, na kateri so sredstva namenjena
društvom oz. klubom, da potem oni lahko s temi sredstvi plačujejo
telovadnice, najem športnih objektov ipd. naj se poveča vsaj na 250.000
EUR;
10.000 EUR naj se nameni mladim, ki se bodo prijavili na razpis z
različnimi projekti. S tem se bo spodbudilo delovanje mladih v občini, saj

4

bodo projekti povezani z njihovim vključevanjem v lokalno samoupravo
ter z izboljšanjem njihovega statusa;
določena sredstva v proračunu bi morali rezervirati za vzpodbujanje in
delo mladih na področju lokalne samouprave. Če bo namreč prišlo do
organizacije mladinskega sveta, bi bilo primerno, da bi se temu
mladinskemu svetu zagotovilo vsaj nekaj sredstev za začetek delovanja;
povišajo naj se sredstva za humanitarne projekte in programe, ker se v
prihodnjem letu pričakuje še poslabšanje socialne situacije, veliko pa je
tudi novih prijaviteljev;
zakaj se v letu 2012 Društvu Žarek na posebni proračunski postavki
namenja 16.605 EUR, če se je v lanskem letu temu Društvu pod
humanitarnimi projekti in programi namenilo 9.000 EUR;
zakaj se za Osnovno šolo Koroška Bela v letu 2012 poleg načrtovanih
sredstev za celostno obnovo šole, ne namenja nič sredstev za tekoče
vzdrževanje šole.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Vera Pintar:
Občino Jesenice je 16.11.2011 obiskala varuhinja človekovih pravic, ki je do 14.00
ure sprejela na razgovor osem prijavljenih občanov. Od 14.00 do 15.00 ure pa je
potem potekala novinarska konferenca, na kateri je varuhinja človekovih pravic med
drugim povedala, da je Občina Jesenice med boljšimi glede varstva starejših
občanov in urejanja stanovanjske problematike, ostaja pa odprtih nekaj vprašanj
glede izbrisanih, ki jih bo tudi na Jesenicah še potrebno urediti.

4.2 Zoran Kramar:
Članice in člane Odbora seznanja z naslednjima informacijama:
HK Acroni Jesenice so zaradi neporavnanih zapadlih obveznosti z današnjim
dnem zapustili skoraj vsi tuji igralci, razen dveh, tako da je pod velikim
vprašanjem tudi potek današnje hokejske tekme;
do sobote potekajo na Jesenicah Čufarjevi dnevi, tako da vsi zainteresirani
lahko pokličejo v Gledališče Toneta Čufarja in bodo dobili brezplačne
vstopnice za ogled predstav.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.

Predsednik je 13. sejo Odbora zaključil ob 19.00 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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