OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-8/2014
Datum: 14. 5. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
32. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 14. 5. 2014, OB 16.00,
V KABINETU ŽUPANA OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ in Maja
OTOVIČ (prisotnih 5 od 7 članov).
ODSOTNA ČLANA ODBORA: Damjan BLAGOJEVIĆ in Boštjan SMUKAVEC.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag.
Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave (delno), Tanja ANTONIČ – višja
svetovalka na Oddelku za družbene zadeve in splošne zadeve, ter Ines DVORŠAK –
Kabinet župana.
Predsednik Odbora Zoran Kramar je na začetku seje predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 31. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti z dne 19. 3. 2014
2. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014–2018 – DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini
Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola
za zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA
5. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2014-2017
6. Poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega programa občine
Jesenice za obdobje 2012-2016, skladno z Občinskim razvojnim programom 20112025
7. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 31. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 19. 3. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 31. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 31. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 19. 3. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI JESENICE ZA OBDOBJE 2014–
2018 – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Strategijo za mlade v občini Jesenice za obdobje 2014-2018 – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER PROJEKTE ZA MLAJŠE
ODRASLE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
O
PREOBLIKOVANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO
JESENICE V FAKULTETO ZA ZDRAVSTVO JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev sta podali Petra Dečman in Tanja Antonič.
Zoran Kramar je povedal, da gre za prvo fakulteto na Jesenicah, kar se mu zdi
pozitivno, zato jo je treba podpreti. Imel pa je eno vprašanje, in sicer v predlogu odloka
piše, da fakulteta deluje samo na območju občine Jesenice, zato ga je zanimalo, ali to
pomeni, da je to le nek tak člen ali lahko svojo dejavnost razširi kam drugam. Tanja
Antonič mu je odgovorila, da se to ne nanaša na dejavnost, temveč na sedež – tega
ohranjamo na Jesenicah, lahko pa ustanavljajo dislocirane enote.
Zoran Kramar je nato postavil še vprašanje glede razdelitve presežka – v predlogu
odloka je namreč zapisano, da mora ustanovitelj dati soglasje o razdelitvi presežka,
zanimalo pa ga je, kaj pa v primeru izgube.
Tanja Antonič je odgovorila, da je v primeru izgube zakon jasen, in sicer izgubo
načeloma pokrije ustanovitelj, razen če je v zakonu ali odloku določeno drugače – in v
našem je. V 36. členu Odloka je zapisano, da fakulteta odgovarja za svoje obveznosti z
vsemi svojimi sredstvi, s katerimi razpolaga, ustanovitelj pa odgovarja za obveznosti
fakultete do višine sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjene za
dejavnost zavoda, za druge obveznosti pa samo, če bi se spremenil zakon ali če bi bila
sklenjena posebna pogodba.
Marija Kalan je vprašala, ali je bil ta odlok pripravljen na Občini, kar sta Petra Dečman
in Tanja Antonič pritrdili. Petra Dečman je obrazložila, da je pripravljavka odloka
Tanja Antonič, ki je podpisana kot pripravljavka celotnega gradiva (točke).
Zorana Kramarja je zanimalo, kako bo terminsko potekalo, da bo prišlo do končnega
preoblikovanja v fakulteto. Tanja Antonič je odgovorila, da bo junija na občinskem
svetu predlagana druga obravnava predlaganega odloka, najprej bo junija druga
obravnava, pravnoformalno pa bo odlok veljaven dan po objavi v Uradnem listu RS, ko
bodo izpolnjeni vsi pogoji, da visoka šola postane fakulteta. Nato je potreben samo še
vpis v razvid, kar pa je formalnost. Soglasje NAKVISA so namreč že prejeli, kar je bil
tudi pogoj, da se je postopek sploh začel.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice v fakulteto za zdravstvo Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 20142017
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je povedal, da se o nogometnem igrišču dogovarjamo že kar nekaj
časa, problem je, da je bilo v proračunu planiranih premalo sredstev za izvedbo
celotnega projekta nogometnega igrišča, zato je potrebna sprememba NRP, da bomo
lahko naslednje leto to zaključili. Po potrditvi spremembe NRP bo objavljen javni razpis,
nato pa se bo začela izvedba, tako da bo v jesenskih mesecih pripravljen vsaj ustroj in
travnata ruša, vse ostalo, npr. zaščitne ograje in razsvetljava idr., pa se bo izvajalo v
naslednjem letu.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2014 – 2017
za projekt Ureditev pomožnega nogometnega igrišča (šifra NRP: OB041-11-0016)
v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
POROČILO
O
REALIZACIJI
IZVEDBENEGA
NAČRTA
OBČINSKEGA
RAZVOJNEGA PROGRAMA OBČINE JESENICE ZA OBDOBJE 2012-2016,
SKLADNO Z OBČINSKIM RAZVOJNIM PROGRAMOM 2011-2025
Uvodno obrazložitev je za področje Odbora za družbene dejavnosti podala Petra
Dečman.
Maja Otovič je povedala, da je pri ukrepu št. 2.1.1.3. Povečanje funkcionalnega znanja
v OŠ napisano, da naj bi bil nosilec ukrepa koordinacijski tim predstavnikov OŠ in vrtca
Jesenice – glede na dejstvo, da ta tim še ne obstaja, jo zanima, na čigavo pobudo naj
bi se ta ustanovil. Petra Dečman je odgovorila, da bodo preverili v Občinskem
razvojnem programu, ki ga trenutno žal nima pri sebi.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme poročilo o realizaciji Izvedbenega načrta Občinskega razvojnega
programa Občine Jesenice za obdobje 2012–2016, skladno z Občinskim
razvojnim programom 2011–2025.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 32. sejo Odbora zaključil ob 16.45.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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