OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Številka: 032-20/82012
Datum: 13.12.2012

SKRAJŠAN ZAPIS
22. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 12.12.2012 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:
Mag. Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave (delno), Petra DEČMAN – vodja
Oddelka 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 21. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 14.11.2012.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2013.
4. Predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2013.
5. Predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih organizacija v
občini Jesenice za leto 2013.
6. Predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto 2013.
7. Predlog Meril za vrednotenje športnih programov in Meril za vrednotenje dela
plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice.
8. 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 21. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 14.11.2012.
Razprave in pripomb na zapisnik 21. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 21. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 14.11.2012.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2013 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Petra Dečman je podala obrazložitev sprememb med prvo in drugo obravnavo
proračuna za leto 2013, in sicer tistega dela, ki se nanaša na delovna področja tega
Odbora (šolstvo, šport, izobraževanje, sociala, kultura in zdravstvo).
Po krajši razpravi predsednika Odbora in direktorja občinske uprave je predsednik
Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2013.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da Letni program športa sedaj prvič vključuje vse
organizacije, ki delujejo na področju športa v občini Jesenice, in sicer s posamezno
razdelitvijo po postavkah, kar je v vsekakor pozitivno. Pozitivna pa je tudi sama
razdelitev sredstev, ki se jih po posameznih področjih namenja za športne dejavnosti
iz občinskega proračuna. Glede na lanskoletno porabo, je sicer prišlo do nekaj
sprememb, vendar je na koncu to neka realna slika. Vsak posameznik sigurno ne bo
zadovoljen s to razdelitvijo, kajti na razdelitev teh sredstev se prijavlja med 33 in 38
društev, je pa to dovolj realna slika, da se lahko društva primerjajo med seboj in da
se lahko tudi argumentira, zakaj se je nekomu namenilo več oz. manj sredstev.
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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 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI JESENICE ZA LETO
2013.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je opozorila tudi na tiskarsko
napako v gradivu, in sicer je v poglavju 4 pravilen skupni izračun na koncu tabele
1.050.162,07 EUR, in ne 933.378,25 EUR, kot je navedeno v posredovanem gradivu.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa kulture v občini Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA HUMANITARNIH DRUŠTEV IN INVALIDSKIH
ORGANIZACIJA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Zorana Kramarja
tudi pojasnila, da se na razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte
socialnega varstva lahko prijavijo organizacije, ki morajo biti v skladu z Odlokom
registrirane za opravljanje humanitarne dejavnosti na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa humanitarnih društev in invalidskih
organizacij v občini Jesenice za leto 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA V OBČINI JESENICE ZA
LETO 2013.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Marija Kalan:
Zanima jo, ali se pomoč, ki se dodeljuje študentom, lahko nakaže neposredno
na šolo, namesto študentom, saj je na ta način velika razlika v končni vsoti,
zaradi plačila davka.
Petra Dečman:
Odlok, ki je bil na Občinskem svetu sprejet v mesecu oktobru določa, da je
prejemnik sredstev lahko samo vlagatelj.
Zoran Kramar:
Ta sredstva največkrat ne zadoščajo za poplačilo celotne šolnine. Poleg tega
pa to niso kadrovske štipendije za občane, ampak so ta sredstva namenjena
kot pomoč pri izobraževanju zaposlenih v javnih zavodih v občini Jesenice.
Maja Otovič:
V gradivu je navedeno, da so predvideni 4 prejemniki, sredstev pa je samo 800
EUR, tako da je ta pomoč res samo simbolična.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice za leto
2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG MERIL ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IN MERIL ZA
VREDNOTENJE DELA PLAČE TRENERJEV, KI IZVAJAJO PROGRAME
NAMENJENE ŠPORTNI VZGOJI OTROK IN MLADINE, USMERJENE V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da se med 32 in 38 društev vsako leto prijavi na razpis za
dodelitev sredstev, zato je prav, da so Merila napisana čim bolj natančno, kajti ko se
društva primerjajo med seboj, so vedno očitki, da sredstva niso razdeljena pravično.
Novost v Merilih je sedaj ta, da 4 trenerji, ki so bili do sedaj zaposleni v Zavodu za
šport, sedaj prihajajo na javni razpis. Dobra stran tega je, da bodo sedaj društva
lahko prišla do teh sredstev in bodo lahko z vsakim trenerjem neposredno sklenili
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pogodbo. Pozitivno pa je tudi to, da sta bili prej samo dve športni panogi, sedaj pa se
ta širina prenaša tudi na druge, tako da se lahko na razpis prijavijo društva iz vseh
športnih panog, če zadostujejo sprejetim kriterijem.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Meril za vrednotenje športnih programov in meril za
vrednotenje dela plače trenerjev, ki izvajajo programe namenjene športni vzgoji
otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1 Marija Kalan:
Zanima jo, ali s Poženelovo hišo, v kateri je sedež Mladinskega centra Jesenice,
upravlja Zavod za šport ali Občina Jesenice.
Zoran Kramar – odgovor:
S tem objektom upravlja Zavod za šport, vendar gre v tem primeru za star objekt, v
katerega se niti veliko ne vlaga, ker je namen, da se bo po obnovi ta objekt namenil
za področje sociale (za stanovanja), za Mladinski center Jesenice pa naj bi se
pridobili drugi prostori. V lanskem letu se je sicer zamenjala streha, ker je bilo to
nujno potrebno, sicer pa se opravljajo na objektu le najbolj nujna vzdrževalna dela, ni
pa investicijskih vlaganj.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 22. sejo Odbora zaključil ob
18.50 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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