OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-6/2012
Datum: 22.03.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
16. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 21.03.2012 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marjeta MLINARIČ RONNER,
Marija KALAN, Marjetka POSPEH 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 15. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 18.01.2012.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2011 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev – HITRI
POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 15 REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 18.01.2012.
Boštjan Smukavec je povedal, da sicer ni najbolj zadovoljen s posredovanim
odgovorom na njegovo vprašanje, vendar ga bo kljub temu sprejel. Ni namreč želel
povedati, da igrala na Pristavi niso v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, ampak je le želel povedati, da so igrala nevarna.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 15. 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 15. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 18.01.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2011 S
POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila Zaključni račun proračuna občine
Jesenice za leto 2011 za področje kulture, zdravstva, sociale, šolstva, izobraževanja
in športa.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Izredno je vesel, da je pri metadonski ambulanti samo 60 % porabljenih
sredstev, saj glede na to lahko ocenjuje, da ta problem ni tako razširjen, da bi
morali dodatno razširjati to preventivno dejavnost za zasvojence.
Zanima ga, kje se izvaja zdravstvena kolonija za otroke.
Pri kulturnih društvih sredstva niso bila v celoti porabljena. Vedno se govori o
tem, da je sredstev za delovanje društev premalo, v lanskem letu pa poraba
na tej postavki niti ni bila 100 %. Komisija, ki razdeljuje sredstva za društveno
dejavnost, bi morala razdeliti vsa sredstva za te projekte in programe.
Pri štipendijah je bilo porabljenih samo 41 % sredstev. Javno zavodi res ne
morejo zagotavljati zaposlitve nekomu, ki ga štipendirajo, vendar pa je prav,
da je v proračunu nekaj sredstev za ta namen. Vendar pa se po drugi strani
srečujemo z neuspelimi razpisi in se tudi tista sredstva ne porabijo, ki so
namenjena za štipendiranje.
Vera Pintar:
Podatek o porabi sredstev za metadonsko ambulanto je lahko zelo varljiv, saj
lahko kaže tudi na to, da več odvisnikov uživa neposredno drogo.
Komisija za dodeljevanje sredstev je razdelila vsa sredstva, vendar društva ta
sredstva prejmejo šele potem, ko prinesejo račune in zato prihaja do problema
pri realizaciji porabe teh sredstev.
Petra Dečman.
Zdravstvena kolonija za otroke se izvaja na Debelem Rtiču.
Boštjan Smukavec:
Za gledališče lahko pove, da sredstva niso bila porabljena iz razloga, ker je
odpadlo gostovanje v Makedoniji, ki bi stalo 10.000 EUR. 1000 EUR bi dobili
od Občine, 9.000 EUR pa bi morali zbrati sami, vendar teh sredstev niso
uspeli zagotoviti. Ker pa so bila proračunska sredstva dodeljena le za ta
namen, se niso smela porabiti za karkoli drugega in so zato ostala
neporabljena.
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Maja Otovič.
Da bi društvom lažje razdelili vsa sredstva, bi bilo verjetno potrebno nekoliko
sprostiti kriterije, tako da bi društva dodeljena sredstva lahko porabila tudi za
druge namene.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2011 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Boštjan Smukavec:
Učiteljski zbor iz Osnovne Šole Toneta Čufarja bo člane Odbora povabil na eno
izmed srečanj na njihovi šoli zaradi podobnega problema, kot se rešuje po drugih
šolah, to je zamenjava oken. Bili naj bi namreč kar prizadeti, ker te investicije ni
vključene v proračun. Sam jim je povedal, da je Odbor potrdil ta predlog in da nihče
izmed članov Odbora ni bil proti zamenjavi oken, vendar pa je bila potem ta
investicija iz proračuna izvzeta. Problem je sigurno pereč, vendar Odbor za družbene
dejavnosti verjetno ni pravi naslov, ker ta Odbor tudi ni bil proti tej investiciji.
Vera Pintar:
Vse investicije se ne dajo izvesti naenkrat, je pa na tej šoli res problem z okni, saj jih
niti ne upajo več odpirati.
Maja Otovič:
Na OŠ Toneta Čufarja so mnenja, da so okna na njihovi šoli veliko slabša, kot pa so
bila okna na OŠ Prežihovega Voranca, ki so se zamenjala v lanskem letu.

3.2 Maja Otovič:
Zanima jo, ali obstaja možnost, da se iz naslova enkratne denarne pomoči pomaga
krajanu, ki se nenadoma znajde v nenadnih zdravstvenih težavah. Na Potokih
namreč krajan zaradi nenadne invalidnosti potrebuje v hiši dvigalo. Center za
socialno delo sklicuje tudi sestanek v zvezi s tem primerom, zato jo zanima, če je
mogoče dobiti kaj sredstev tudi iz tega naslova.
Petra Dečman:
Sorodnica tega gospoda se je že v lanskem letu obrnila tudi na občino s prošnjo,
kako bi lahko pomagali. Pomaga se lahko v sklopu pomoči na domu, povezalo se je
tudi z Društvom upokojencev, vendar se je na koncu izkazalo, da ta gospod dejansko
niti ni želel te pomoči. Potem je bila da na pobuda, da naj bi se za zbiranje finančnih
sredstev za nakup dvigala organiziral nek koncert. Občina k temu projektu lahko
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pristopi v smislu brezplačne zagotovitve prostora. Enkratna denarna pomoč pa se
dodeljuje v skladu s prejetim aktom, ki točno določa, kdo je do te pomoči upravičen.
Marija Kalan:
Če je ta gospod včlanjen v kakšno društvo, potem pri tem društvo lahko odda vlogo
in pridobi preko zveze FIHO sredstva za invalidski voziček oz. za dvigalo.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 16. sejo Odbora zaključil ob
19.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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