OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-14/2012
Datum: 13.09.2012
SKRAJŠAN ZAPIS
19. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 12.09.2012 OB 18.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Maja OTOVIČ, Marjeta MLINARIČ RONNER, Marija KALAN,
Marjetka POSPEH in Merima NUHIĆ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Boštjan SMUKAVEC.
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Tanja ANTONIČ – Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve ter Mojca LEVSTIK – Kabinet župana.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 18. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 13.06.2012.
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Občinska knjižnica Jesenice – HITRI POSTOPEK.
3. Predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 – 2016 –
DRUGA OBRAVNAVA.
4. Predlog Lokalnega programa za kulturo v občini Jesenice za obdobje 2013 –
2016 – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v
občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s področja
socialnega varstva v občini Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
8. Predlog Sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015.
9. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem polletju
leta 2012.
10. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 18. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 13.06.2012.
Petra Dečman podala pojasnilo v zvezi z vprašanjem, ki je bilo postavljeno na
prejšnji seji Odbora pri obravnavi Strategije razvoja športa v občini Jesenice za
obdobje 2013 – 2016 v zvezi s teniškimi igrišči na Kresu. Pojasnila je, da se je KD
Možnar ponudila ustanovitev stavbne pravice za dobo 20 let v korist KD Možnar za
ureditev in uporabo teniških igrišč, pri čemer je enkratno nadomestilo, ki ga je dolžan
plačati imetnik stavbne pravice 28,607 EUR. Vrednost nadomestila, ki bi ga plačala
Občina Jesenice po prenehanju pogodbenega razmerja je 28,00 EUR, razlika, ki jo
plača KD Možnar ob sklenitvi pogodbe je 607 EUR, preostali znesek pa zapade v
plačilo ob poteku stavbne pravice (in se pobota do višini 28,00 EUR.)
Na prošnjo Maje Otovič bo odgovor Oddelka za okolje in prostor priložen zapisniku.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 18. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 18. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 13.06.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE – HITRI
POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlagane spremembe in
dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice.
Maja Otovič je poudarila, da je bila navedena sprememba že kar nekaj časa težnja v
njihovem kraju in so zelo veseli, da se bo to sedaj dokončno uredilo.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE
2013 – 2016 – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Strategije razvoja športa v občini Jesenice za obdobje 2013 –
2016 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO V OBČINI JESENICE ZA
OBDOBJE 2013 – 2016 – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Lokalnega programa za kulturo v občini Jesenice za obdobje
2013 – 2016 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev sta podali Petra Dečman in Tanja Antonič.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini
Jesenice v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME S
PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je predlagal, da se pri 3. točki 6. člena, ki govori o sofinanciranju dela
plačila trenerjev, ki izvajajo programe namenjene izključno vzgoji otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, črta beseda »izključno«. Ravno tako pa
predlaga, da se pri tej točki popravi četrta alineja, tako da se glasi: »društvo ima v
zadnjih dveh letih organizirano vadbo v članski in še štirih starostnih kategorijah ter
sodeluje v tekmovanjih za državno prvenstvo.« V nasprotnem primeru se namreč
lahko društva privede v tak položaj, da se v naslednjih letih nobeno društvo ne bo
moglo prijaviti na razpis za sofinanciranje strokovnih kadrov.
Vera Pintar je predlagala, da se pri dodeljevanju sredstev za programe s področja
športa upošteva tudi kakovost trenerjev.
Tanja Antonič je pojasnila, da je bil predlog predstavljenih pogojev predlagan z
namenom, da se sredstva ne bi razdelila na preveč majhnih delov, temveč da bi
služila kot pomoč tistim društvom, ki bi res plačevala kakovostne trenerje.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja
športa v občini Jesenice v prvi obravnavi, z naslednjimi pripombami in predlogi
iz razprave:
pri 3. točki 6. člena, ki govori o sofinanciranju dela plačila trenerjev, ki
izvajajo programe namenjene izključno vzgoji otrok in mladine usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport, se črta beseda »izključno«;
pri 3. točki 6. člena se popravi četrta alineja, tako da se glasi: »društvo
ima v zadnjih dveh letih organizirano vadbo v članski in še štirih
starostnih kategorijah ter sodeluje v tekmovanjih za državno prvenstvo«;
pri dodeljevanju sredstev za programe s področja športa se upošteva tudi
kakovost trenerjev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za programe in projekte s
področja socialnega varstva v občini Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2012 – 2015.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 uvrsti
projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza – zaključna dela (šifra NRP:
OB041-12-0001).
2. Iz sprejetega Načrta razvojnih programov za obdobje 2012 – 2015 se s
prerazporeditvijo sredstev v letu 2012 na na novo uvrščen projekt izključi
projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza (šifra NRP: OB041-07-0013).
3. Hkrati se spreminja še projekt Obvoznica Lipce (šifra NRP: OB041-09-0002),
in sicer za načrtovani vir iz državnega proračuna po ZFO-1, ki se sedaj
namenja za projekt Športna dvorana Podmežakla – 1. faza – zaključna dela
(šifra NRP: OB041-12-0001).
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V
PRVEM POLLETJU LETA 2012.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
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Zoran Kramar je povedal, da se je v proračunu za leto 2012 planiralo tudi 3000 EUR
za financiranje politične organizacije Mladinski svet. Mladinski svet se je ustanovil do
konca leta 2011, vendar postopka ni izpeljal do konca. Mladinski svet je bil dokončno
registriran 7.3.2012, zato predlaga, da se mu vsaj deloma nakaže nekaj sredstev za
začetek njegove dejavnosti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za družbene dejavnosti predlaga, da se Mladinskemu svetu Jesenice
v letu 2012 dodelijo proračunska sredstva, sorazmerno glede na realizacijo
njihovega programa, vendar največ do višine sredstev, ki so za ta namen
zagotovljena v proračunu občine Jesenice za leto 2012.
2. Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine
Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine
Jesenice v prvem polletju leta 2012. Odbor je seznanjen s poročilom o
porabi proračunske rezervacije in o prerazporeditvah sredstev proračuna v
prvem polletju 2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
10.1 Zoran Kramar:
Na njegov elektronski naslov je bilo posredovano pismo gospoda Daniela Dvoršaka,
ki ima invalidnega otroka, ki obiskuje šolo na vozičku. V pismu prosi Občino Jesenice
za sofinanciranje prevoznih stroškov do Gimnazije Jesenice.
Petra Dečman – odgovor:
Gospodu Dvoršaku je bil že posredovan odgovor, da so v skladu s Pravilnikom o
povračilu stroškov prevoza otrok v pristojnosti Občine samo osnovnošolski otroci, je
pa možnost, da se sofinancira tudi prevozne stroške dijakov s posebnimi potrebami,
vendar mora pred tem pristojni center za socialno delo podati svoje mnenje

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 19. sejo Odbora zaključil ob
19.20 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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