OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-12/2014
Datum: 12. 6. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
33. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 11. 6. 2014, OB 16.00,
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ, Maja
OTOVIČ IN Boštjan SMUKAVEC (prisotnih 6 od 7 članov).
ODSOTNI ČLAN ODBORA: Damjan BLAGOJEVIĆ (opravičeno).
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Vera
PINTAR – podžupanja občine Jesenice ter Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik Odbora Zoran Kramar je na začetku seje predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 32. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 15. 5. 2014
2. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. izredne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 28. 5. 2014
3. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej
Jesenice – HITRI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske projekte v občini
Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA
5. Poročilo o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 32. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 15. 5. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 32. 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 32. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 15. 5. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 1. IZREDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 28. 5. 2014
Razprave in pripomb na zapisnik 1. izredne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1. izredne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 28. 5. 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
ODLOK O DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA
GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE – HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar je vprašal, ali je v interesu Občine Jesenice, da se Slovenski planinski
muzej loči od našega muzeja, ali je to zanjo dobro ali slabo. Petra Dečman mu je na
prvi del vprašanja pritrdila, za drugi del pa je povedala, da je težko govoriti o relaciji
dobro/slabo – prva pobuda je prišla z Občine Kranjska Gora, ki tudi financira del
dejavnosti in izvaja vodilne razgovore oziroma posreduje glavne pobude. Kar se
finančnih posledic tiče, teh za Občino Jesenice s to spremembo ni.
Zoran Kramar je še vprašal, ali Gornjesavski muzej Jesenice zaradi izgubi kakšen
status, na kar mu je Petra Dečman odgovorila, da ne.
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 dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Gornjesavski muzej Jesenice – HITRI POSTOPEK.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OTROŠKE IN
MLADINSKE PROJEKTE V OBČINI JESENICE TER PROJEKTE ZA MLAJŠE
ODRASLE – 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 predlog Odloka o dodeljevanju sredstev za otroške in mladinske
projekte v občini Jesenice ter projekte za mlajše odrasle – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
POROČILO O ANALIZI STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V OBČINI
JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala podžupanja občine Jesenice Vera Pintar.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar je povedal, da iz tabel, ki jih je podal Center za socialno delo, vidi, da se
povečujeta tako število tujcev kot tudi brezposelnost, tukaj pa ni nobene prave
povezave – če se brezposelnost povečuje, to pomeni, da ti tujci, ki prihajajo na
Jesenice, prihajajo z nekim namenom, ali je to njihova štartna točka za Evropo ali kaj
podobnega, bistvo pa je to, da se nam pojavlja nek problem, ki v poročilu ni zajet –
koliko se družin z Jesenic izseljuje. Lani so mu na osnovnih šolah dali podatek, koliko
je manj vpisanih otrok, nad čemer se je zgrozil. Ta podatek o družinah, ki se izseljujejo,
bi bilo zato modro pridobiti, da bi s tem dobili občutek, kaj to pomeni.
Vera Pintar je povedala, da so želeli pridobiti čim več takšnih podatkov, vendar se na
žalost vsi niso odzvali z odgovorom. To vprašanje bi morali nasloviti na šole, saj imajo
edino šole točne podatke o izpisih otrok.
Boštjan Smukavec je dodal, da gre za začaran krog. Dobro bi bilo imeti tudi podatek o
tem, kdo se izseli in kakšne družine so to. Med te družine so namreč zajete tudi
družine, ki imajo Jesenice za odskočno desko – in če je temu tako, jih svetnik razume,
vendar nam žal zanje ne more biti, problem pa so tisti, ki tukaj živijo, a se na neki točki
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izselijo. Kako te podatke dobiti in kako jih ovrednotiti, pa je velik problem, zato jih je
najbrž tudi tako težko pridobiti. Glede priseljevanja tujcev pove, da so se tujci na
Jesenice vedno priseljevali in imamo tako najbrž največji delež tujcev v Sloveniji,
vendar zadnje čase opaža problem slovenskega jezika. Sedaj namreč veliko opaža, da
priseljenci ne znajo slovensko in postavlja se vprašanje, kako jih v šolah »prisiliti«, da bi
se naučili slovenskega jezika – to je spet nek poseben problem v demokraciji, v kakršni
živimo.
Maja Otovič je povedala, da glede omenjenega problema slovenskega jezika na šoli
veliko delajo, treba pa je ločiti, kaj je materni jezik in kaj je državni jezik. Zahteva se
lahko, da otroci in tudi deloma starši z delavci šole komunicirajo v knjižni slovenščini,
medtem ko je njihov materni jezik njihova pravica. Se pa strinja, da je takšnih družin
veliko, materinščina je v veliko družinah druga, ravno zaradi tega ima veliko otrok tudi
težave, saj doma govorijo drugače kot v šoli. Zagotovo pa se trudijo, da ohranjajo
slovenščino kot državni in uradni jezik v uradnih inštitucijah in predvsem v šolah. Kar pa
se tiče izseljevanja družin, pove, da na njihovi šoli (OŠ Koroška Bela) tega trenda ni
opaziti.
Boštjan Smukavec je povedal, da se z vsem povedanim strinja, vendar pa problem
vidi predvsem v zavesti – tudi če bi se sam izselil nekam drugam, bi slovenščina ostala
njegov jezik in jezik njegovih otrok. Dejstvo pa je, da če mamicam prevajajo in se te
nimajo interesa naučiti slovenščine, potem je zelo težko. V prejšnjih časih so se
preseljevali iz držav, kjer so si bili jeziki podobni, zdaj pa se preseljujejo tudi iz Kosova
in Makedonije, kjer je jezik popolnoma drugačen, zato je logično, da ničesar ne vedo,
mi pa nič o njih, ker jih ne razumemo. Ve torej, da problem obstaja, prizna pa, da je pri
tem laik in da ne ve, kako ga rešit.
Vera Pintar je povedala, da če se obe strani trudita, je potrebno takšno situacijo
razumeti in moramo tudi mi stopiti en korak naprej.
Zoran Kramar je še povedal, da bistvo razprave je to, da ta problem obstaja in bi moral
biti vsaj s kakšnim stavkom omenjen v analizi, prav pa je tudi, da bi Občina pri
načrtovanju za naslednje leto vključila to v svoj program. Obenem se starost na
Jesenicah veča, kar pomeni, da bojo ti socialni programi vedno bolj potrebni, po drugi
strani pa jih država vedno bolj krči, kar pomeni, da prihaja do nekega različnega
pogleda, zopet vse prehaja na družino, ti pa imajo vedno nižje pokojnine, kar pomeni,
da gre za začaran krog, za katerega ni rešitve. Tukaj bo zato Občina morala pritisniti na
državo, da bodo socialne programe glede na trenutno krizo povečati oziroma dodati.
Na zadnji strani poročila se vidi število sredstev, namenjenih za socialo med leti 2007 in
2014, ki so več kot podvojena, a je še premalo. Občina torej sledi tem potrebam
občanov, država pa zagotovo ne, ker pravice najšibkejših krči.
Druge razprave ni bilo, prav tako pri tej točki ni bilo predvidenega glasovanja o sklepih,
zato je predsednik Odbora prešel na naslednjo točko.
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TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Maja Otovič je vprašala, kako je z njenim vprašanjem glede Občinskega razvojnega
načrta z 32. redne seje Odbora, na kar ji je Petra Dečman odgovorila, da je zadeva še
v delu in da bo odgovor zagotovo prejela.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 33. sejo Odbora zaključil ob 16.33.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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