OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-30/2011
Datum: 15.12.2011

SKRAJŠAN ZAPIS
14. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 14.12.2011 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 13. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 16.11.2011.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2012 – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2012.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 13. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 16.11.2011.
Razprave in pripomb na zapisnik 13. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 13. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 16.11.2011.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2012 – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila spremembe predlog Proračuna
občine Jesenice za leto 2012 med prvo in drugo obravnavo, in sicer za področje
kulture, zdravstva, sociale, šolstva, izobraževanja in športa.
Marija Kalan je povedala, da je že na prejšnji seji Odbora postavila vprašanje, zakaj
se Društvu Žarek dvakrat dodeljujejo sredstva. To društvo ima namreč svojo
postavko v proračunu v višini 16.000 EUR, poleg tega pa je v lanskem letu iz naslova
humanitarnih projektov dobilo še 9.500 EUR. Zanima jo, zakaj se je tudi iz naslova
humanitarnih projektov namenilo sredstva za Društvo Žarek, saj so tako dvakrat
dobili sredstva, ostale humanitarne organizacije pa so bila na ta račun prikrajšane.
Petra Dečman je pojasnila, da so na svoji proračunski postavki zagotovljena
sredstva za delovanje Komune Žarek, za katero že od leta 2006 na podlagi sklenjene
pogodbe zagotavljajo sredstva vse občine Zgornje Gorenjske. Društvo Žarek pa
izvaja različne programe na območju občine Jesenice. Za projekt »Naj mladih ne
vzgajajo ulice« je društvo Žarek pridobilo odločbo Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, da deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, ter je
zato ta program kot tak priznan s strani Ministrstva in ga oni tudi neposredno
sofinancirajo. Pri tem projektu pa potem v enem delu participira tudi Občine
Jesenice.
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 drugi obravnavi za
svoje delovno področje.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2012.
Uvodno obrazložitev je dala Petra Dečman.
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Boštjan Smukavec je postavil vprašanje, ali je mogoče pridobiti za točke A3
(Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport), A6 (Športna vzgoja
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport), C (Kakovostni šport) in D
(Vrhunski šport) bolj podrobno specifikacijo, kako se ta sredstva razdeljujejo.
Povedal je tudi, da so ravno pri tej točki proračuna predlagali povišanje, in je to tudi
eden od razlogov, da zaenkrat ni mogel glasovati za predlagani proračun, ker meni,
da bi se moralo nameniti več sredstev za to področje. Zakaj je bila ta točka zavrnjena
je bilo sicer njemu že obrazloženo, vendar pa prosi za ponovno obrazložitev, da se
bodo tudi ostali člani seznanili s to informacijo.

Petra Dečman je pojasnila, da gre specifikacija razdelitve sredstev po merilih, ki so
zelo natančno določena, tako da se ti podatki lahko posredujejo. Glede zagotovitve
dodatnih sredstev pa so že pri pripravi proračuna dobile lokalne skupnosti s strani
Ministrstva za finance navodila, da naj ne bi prevzemali nekih dodatnih obveznosti
oz. poviševali posameznih postavk, razen če za tako povišanje obstaja zakonska
osnova (npr. vrtci, zavodsko varstvo, ipd.). Raven tekoče porabe pa naj bi ostala
nespremenjena oz. naj bi se še celo zmanjševala, zato tudi ta predlog za povečanje
sredstev ni bil upoštevan.

Vera Pintar je postavila vprašanje, za katere namene se dodeljujejo sredstva iz
postavke Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, saj je na tej postavki
zagotovljeno zelo malo sredstev.

Zoran Kramar je odgovoril, da se iz postavke Športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami sredstva namenjajo samo za udeležbo učencev posebne šole na nekem
tekmovanju. Sicer pa je razdelitev po posameznih programih usmerjena v športno
vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni šport, športno vzgojo mladine, usmerjene v
kakovostni šport ter v kakovostni šport. To so tiste postavke, ki pokrivajo delovanje
društev, in sicer od pionirskih selekcij pa vse do članskih selekcij. Sem so vključeni
tudi športni objekti, je pa potrebno vedeti, da gre za sofinanciranje dejavnosti športnih
društev, kar pomeni pri različnih športnih panogah različno višino sredstev, ki jih
pridobi posamezno športno društvo. Ta razlika je med posameznimi športnimi društvi
zelo velika, so pa narejena merila in za telovadnico dobijo sofinanciranje vsa društva
enako. Res pa je tudi, da nekatera športna društva, ki ravno tako uporabljajo
telovadnice, za ta namen ne dobijo nič sredstev (npr. nogometno društvo).
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Predsednik je prisotnim zaželel lepe praznike in uspešno novo leto 2012 ter 14. sejo
Odbora zaključil ob 18.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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