OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-182012
Datum: 15.11.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
21. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 14.11.2012 OB 18.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Maja OTOVIČ, Marjeta MLINARIČ RONNER, Marija KALAN,
Marjetka POSPEH, Boštjan SMUKAVEC (do 18.40 ure) in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka
za družbene dejavnosti in splošne zadeve ter Mojca LEVSTIK – Kabinet župana.
Boštjan Smukavec je predlagal, da se vrstni red obravnavanih točk spremeni, tako da
se za zapisnikom najprej obravnava Predlog proračuna občine Jesenice za leto 2013
– PRVA OBRAVNAVA, ostale točke pa se preštevilčijo.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA se
obravnava pod zap. št. 2. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 20. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 17.10.2012.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI
POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA
OBRAVNAVA.
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5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov
prevoza otrok.
6. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 20. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 17.10.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 20. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 20. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 17.10.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2013 – PRVA
OBRAVNAVA.
Petra Dečman je podala uvodno obrazložitev tistega dela proračuna, ki se nanaša
na delovna področja tega Odbora (šolstvo, šport, kultura, izobraževanje, sociala in
zdravstvo).
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Veliko povečanje je pri drugih programih na področju zdravstva, predvsem pri
prispevkih za zdravstveno zavarovanje občanov.
Za kulturne projekte je v letu 2013 načrtovanih le 464 EUR. Ta sredstva so
občutno premajhna, zato naj se za te projekte nameni neka realna sredstva.
Pri drugih programih v kulturi, kjer so sredstva namenjena za Občinsko
knjižnico, Gledališče in Gornjesavski muzej, gre tudi za kar 50 % zmanjšanje
sredstev, zato se sprašuje, kaj to pomeni za te javne zavode oz. ali gre za
zmanjšanje obratovalnih stroškov, ali za zmanjšanje programa.
Pri programih športa se sredstva zmanjšujejo za 22 % pri dejavnosti, kljub
temu, da so v to postavko sedaj vključena tudi sredstva za trenerje, ki prihajajo
iz Zavoda, kjer pa so sredstva za dejavnost tudi zmanjšana za 30 %. Ta
sredstva naj se še enkrat preverijo in naj se poskuša za to dejavnost zmanjšati
odstotek znižanja sredstev.
Pri pomoči šolajočim je bila v lanskem letu poleg prevoznih stroškov vključena
tudi postavka regresirana prehrana učencev in regresiranje obvezne
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dejavnosti učencev. Zanima ga, zakaj ti dve postavki letos nista vključeni pod
pomoč šolajočim.
Zanima ga, zakaj je iz proračuna za leto 2013 izpadlo sofinanciranje centra za
pomoč na daljavo.
Zanima ga, zakaj sta se povečali postavki za pomoč brezdomcem in za
subvencioniranje najemnine.
V letošnjem letu je bila sprejeta Strategija športa, v kateri je druga investicija
pomožno nogometno igrišče z umetno travo. Ta investicija se v Načrtu
razvojnih programov prenaša po letu 2016, zato predlaga, da se vključi v leto
2014, ter da se izvede, tako kot je to zapisano v Strategiji športa. Investicija je
nujno potrebna zaradi velikega števila otrok, ki vadijo v nemogočih razmerah.
Boštjan Smukavec:
Zanima ga, ali so sredstva na postavki 6340 – Športne prireditve namenjena
za plačilo kotizacije za Evropsko prvenstvo v košarki leta 2013.
Če se bo zagotovil šotor za drsališče, naj se ta sredstva za leto 2013 namenijo
iz proračunske rezervacije, v letu 2012 pa naj se sredstva zagotovijo iz
eventuelnih prihrankov, da bodo drsalci lahko uporabljali to drsališče.
Pri postavki Mladinsko letovišče so se sredstva zmanjšala za približno
120.000 EUR, saj se ne bodo kupile nove hišice. Strinja se, da nima smisla
zagotavljati sredstev, če se ne namerava kupiti novih hišic, vendar pa so
sedanje hišice v res groznem stanju, saj se že tri leta ne obnavljajo. V to
infrastrukturo, ki je v lasti Občine, bi morali vložiti vsaj minimalna sredstva, če
je še interes, da otroci obiskujejo to letovišče.
Glede na to, da se v proračunu namenja zelo velik delež sredstev za ureditev
Športne hale Podmežakla, ga zanima, v kakšni fazi je sedaj ta investicija.
Petra Dečman:
Z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se vse te pravice
uveljavljajo preko Centra za socialno delo, in dejansko se je povečalo število
občanov, ki se jim pokrivajo prispevki za zdravstveno zavarovanje.
Največje zmanjšanje sredstev pri drugih programih v kulturi gre na račun
Občinske knjižnice Jesenice, in sicer so razpolovljena sredstva za nakup
knjižnega gradiva.
Na postavki 6340 je 200.000 EUR načrtovanih za plačilo drugega dela
sofinanciranja prireditve, 52.000 EUR pa za delovanje Lokalnega
organizacijskega odbora.
S spremembo Odloka regresiranje prehrane in regresiranje obvezne
dejavnosti učencev sedaj sodi pod druge socialne pomoči na področju sociale,
ker se uveljavlja preko Centra za socialno delo.
Pomoč na daljavo sedaj izvaja drug izvajalec, tako da se sedaj ta strošek ne
financira več iz občinskega proračuna.
Postavka za pomoč brezdomcem je povečana, ker je izpred dveh mesecev na
Jesenicah en brezdomec več. Subvencioniranje najemnin pa sodi pod okvir
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in ker v letošnjem letu na tej
postavki že zmanjkuje sredstev, je predlagano njeno povišanje za leto 2013.
Za obnovo Športne dvorane Podmežakla so bile v prejšnjem tednu vsem
izvajalcem del in nadzoru poslane v podpis pogodbe o izvedbi. Po podpisu
pogodb sledi uvedba v posel in potem pričetek del.
Mag. Vitomir Pretnar:
S predstavniki Nogometnega kluba je bil sklican sestanek, na katerem je bilo
pojasnjeno, da je problem kar velik, predvsem zato, ker se je prosilo za prostor
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za začasno drsališče. Glede te prošnje ni bilo nekega posebnega posluha,
zato apelira na direktorja Zavoda za šport, da se zadeve na tej lokaciji uredijo
tako, da si bodo društva med seboj pomagala.
Prioriteta glede športnih dejavnosti se bo verjetno morala ponovno revidirati in
oceniti glede na trenutne (krizne) okoliščine. Osredotočiti se bo potrebno na
tiste športe, ki so trenutno na Jesenicah pod največjim udarom. Športna
dvorana je eden takih objektov, ki zagotavlja prostor velikemu številu
športnikov, in je zato potrebno, da se uredi. So pa pripravljeni nogometaši tudi
na kompromis, da bi to igrišče lahko zmanjšali, ga prilagodili zmožnostim ter
ga zgradili po fazah, zato se pričakuje od Zavoda za šport, da v tem smislu
tudi dopolni svoj predlog.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 v prvi obravnavi, z
naslednjimi pripombami in predlogi Odbora:
za kulturne projekte je v letu 2013 načrtovanih samo 464 EUR; ta
sredstva so občutno premajhna, zato naj se za te projekte nameni neka
realna sredstva;
sredstva za programe športa, ki se namenjajo za sofinanciranje
dejavnosti in strokovnega kadra naj se še enkrat preverijo in naj se
poskuša za te namene zmanjšati odstotek znižanja sredstev;
investicija v pomožno nogometno igrišče z umetno travo naj se v Načrt
razvojnih programov vključi za leto 2014 in naj se izvede, tako kot je to
zapisano v Strategiji športa;
če se bo zagotovil šotor za drsališče, naj se ta sredstva za leto 2013
namenijo iz proračunske rezervacije, v letu 2012 pa naj se sredstva
zagotovijo iz eventuelnih prihrankov, da bodo drsalci lahko uporabljali to
drsališče;
pri postavki Mladinsko letovišče naj se nekaj sredstev zagotovi za
obnovo infrastrukture, saj so hišice v groznem stanju, ker se že več let
niso obnavljale.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA
ŠOLA KOROŠKA BELA – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Maje Otovič tudi
podrobneje obrazložila, kje se v naravi nahaja zemljišče s parc. št. 275/6 k.o.
Koroška Bela.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
– HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE
JESENICE IN SUBVENCIONIRANI CENI NAJEMA ZA IZVAJALCE LETNEGA
PROGRAMA ŠPORTA – DRUGA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti občine Jesenice in
subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Zorana Kramarja
tudi pojasnila, da sta v občini Jesenice dva gibalno ovirana dijaka, gibalno ovirani
predšolski otroci pa so štirje, in sicer eden hodi v razvojni oddelek vrtca v Kranju, trije
pa v razvojni oddelek vrtca na Bledu.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnik o povračilu
stroškov prevoza otrok.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
6.1 Marjetka Pospeh:
Že v lanskem letu so prosili, da bi dobili predlog proračuna v pisni obliki nekoliko prej,
saj je to gradivo velik zalogaj za nekoga, ki se dnevno ne ukvarja s temi postavkami.
Po drugi strani pa jo, ne glede na krizo, skrbi, da se običajno zmanjšujejo sredstva
ravno pri postavkah, katere bodo občani dolgoročno najbolj občutili (kultura, šport,
ipd.), poleg tega pa se preveč sredstev vlaga v same stavbe in v posamezne
projekte, ki niso namenjeni za občane.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 21. sejo Odbora zaključil ob
18.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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