OBČINA JESENICE
OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene
dejavnosti

Številka: 032-14/2010
Datum: 15.12.2010

SKRAJŠAN ZAPIS
2. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V TOREK, 14.12.2010 OB 18.00 URI
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Zoran KRAMAR, Boštjan SMUKAVEC, Maja OTOVIČ, Marija KALAN, Marjetka
POSPEH, Marjeta MLINARIČ RONNER in Merima NUHIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik dal na glasovanje
naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 1. konstitutivne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 17.11.2010.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 – DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Letnega programa športa v občini Jesenice za leto 2011.
4. Predlog Meril o spremembah in dopolnitvah meril za vrednotenje programov športa
v občini Jesenice.
5. Predlog Prečiščenega besedila Meril za vrednotenje programov športa v občini
Jesenice.
6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
7. Predlog Prečiščenega besedila Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
8. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
ZAPISNIKA
IN
SPREJETIH
SKLEPOV
1.
KONSTITUTIVNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE
17.11.2010.
Razprave in pripomb na zapisnik 1. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 1. redne
(konstitutivne) seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 17.11.2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011 – DRUGA
OBRAVNAVA.
Petra Dečman je v uvodu pojasnila pripravljene odgovore na pobude in vprašanja iz
prve obravnave ter spremembe med prvo in drugo obravnavo predloga Proračuna
občine Jesenice za leto 2011.
Podala je tudi odgovor na vprašanje Boštjana Smukavca, ki je bilo postavljeno na 1.
seji Odbora, in sicer, da je bilo s strani Komunalne direkcije občine Jesenice gospe
Oliveri Milisavac dne 29.01.2010 že posredovano strokovno geotehnično mnenje o
vzrokih zdrsa tal ob objektu Razgledna pot 2.
Boštjan Smukavec je povedal, da je na seji Občinskega sveta predlagal, da naj se
sredstva za delovanje Gledališča Toneta Čufarja povečajo za 5 % glede na celotna
sredstva, ki se namenjajo za Gledališče. Priprava ene predstave namreč stane okoli
10.000 EUR, s predlaganim povečanjem za 1.310 EUR pa bi kvečjemu lahko
pripravili eno dodatno mladinsko oz. lutkovno predstavo. Povečanje za okoli 10.000
EUR je predlagal, ker bi s tem »prisilili« Gledališče k povečanju produkcije za eno
predstavo, kar bi bilo za vse pozitivno.
Zoran Kramar je povedal, da je področje športa specifično področje, ki je povezano
s programi, ki so odvisni predvsem od sredstev. V občini Jesenice na področju športa
ni neke profesionalne dejavnosti, razen HK Acroni, tako da je dejavnost teh klubov in
društev odvisna v veliki meri od prostovoljnega dela. Sam osebno z razporeditvijo
sredstev na področju športa ni zadovoljen, vendar amandmaja ne bo predlagal.
Športna dvorana Podmežakla ta trenutek ni zaključena, zato bo potrebno sprejeti
načrt, kako v čim krajšem času to športno dvorano pripeljati do končne ureditve.
Športna dvorana je namreč zelo velik objekt in z enim milijonom sredstev se niti ne
da dosti narediti.
Marija Kalan in Marjetka Pospeh sta izrazili zadovoljstvo, ker sta v predlogu
proračuna za drugo obravnavo upoštevani pobudi, da se povečajo sredstva za
preventivne in humanitarne programe in projekte ter da se zagotovijo sredstva za
zamenjavo oken v Osnovni šoli Prežihovega Voranca.
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Petra Dečman je na vprašanje Maje Otovič še pojasnila, da se objavo razpisa, na
katerega se bo prijavilo investicijo v Osnovno šolo Koroška Bela, po podatkih
Ministrstva lahko pričakuje v mesecu decembru letošnjega leta.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2011 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO
2011.
V uvodni obrazložitvi je Petra Dečman predstavila predlog Letnega programa športa
v občini Jesenice za leto 2011.
Zoran Kramar je še dodatno pojasnil, da se za sredstva iz občinskega proračuna na
podlagi razpisa poteguje 33 društev s svojo dejavnostjo. Ker sredstva glede na
število društev niso velika, je bilo potrebno izdelati zelo natančne kriterije za njihovo
razdelitev. V nadaljevanju je še pojasnil, katera društva in s kakšno dejavnostjo se
lahko prijavijo za razdelitev sredstev, ter za katere kategorije je namenjenih največ
sredstev.
Druge razprave ni bilo, zato 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 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG MERIL O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

MERIL

ZA

Petra Dečman je podala uvodno obrazložitev k spremembam in dopolnitvam Meril,
istočasno pa je pojasnila tudi predlog prečiščenega besedila teh Meril (5. točka
dnevnega reda).
Marija Kalan je postavila vprašanja, kaj pomeni dikcija, da se prizna največ ena
skupina v posameznem programu.
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Zoran Kramar je pojasnil, da omenjena dikcija pomeni, da Društvo invalidov lahko
na primer za kegljanje na asfaltu prijavi 30 tekmovalcev. Potem bi bilo potrebno za
teh 30 tekmovalcev pripraviti določeno število rekreativnih skupin, sredstva pa so že
tako zelo nizka, zato se prizna vsakemu prijavitelju samo eno skupino.
V nadaljevanju razprave je Zoran Kramar podrobno predstavil postopek, kako
poteka vrednotenje programov športa in razdelitev proračunskih sredstev na podlagi
sprejetih Meril.
Maja Otovič je postavila vprašanje, na podlagi katerih kriterijev lahko društvo TVD
Partizan s svojo dejavnostjo prijavi na razpis za dodelitev proračunskih sredstev.
Zoran Kramar je pojasnil, da TVD Partizan lahko prijavi konkretne programe
interesne vzgoje predšolskih otrok, interesne vzgoje šoloobveznih otrok in programe
športne rekreacije.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Meril o spremembah in dopolnitvah meril za vrednotenje
programov športa v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG
PREČIŠČENEGA
BESEDILA
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

MERIL

ZA

VREDNOTENJE

Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog prečiščenega besedila Meril za vrednotenje programov športa
v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
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Petra Dečman je podala uvodno obrazložitev k spremembam in dopolnitvam
Pravilnika, hkrati pa je pojasnila tudi predlog prečiščenega besedila tega Pravilnika
(7. točka dnevnega reda).
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 pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PREČIŠČENEGA BESEDILA PRAVILNIKA O DODELJEVANJU
SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN PROJEKTE S
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog prečiščenega besedila Pravilnika o dodeljevanju sredstev
občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
8.1 Boštjan Smukavec:
Zanima ga, ali se na Hrušici poleg obnove nogometnega igrišča predvideva tudi
obnova košarkarskega igrišča?
Zoran Kramar – odgovor:
Zemljišče na Hrušici, kjer sta nogometno in košarkarsko igrišče, je v lasti Kulturno
športnega društva Hrušica, ki tudi samo financira vsa izvedena dela. Občina namreč
ne sme z javnimi sredstvi sofinancirati privatne lastnine. Lahko bi se edino sklenil
dogovor o javno zasebnem partnerstvu.
Občina Jesenice in Kulturno športno društvo Hrušica se dogovarjata o zamenjavi
določenega dela zemljišč, ker občina potrebuje okoli Kulturnega doma na Hrušici
parkirišče za potrebe Kulturnega doma in vrtca. Košarkarsko igrišče pa je bilo
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narejeno bolj z namenom parkirišča, potem pa se je tja postavil še en koš. Zaenkrat
pa nima nobenih informacij, da bi v Društvu načrtovali prenovo tega košarkarskega
igrišča.

8.2 Maja Otovič:
Na Krajevno skupnost Slovenski Javornik - Koroška Bela je izredno velik pritisk
občanov za ureditev rekreacijskega centra Kres. Tudi na strokovne službe je bila ta
pobuda že velikokrat posredovana, vendar jo kljub temu zanima, kako se ta
rekreacijski center lahko uredi, saj je bil včasih zelo obiskan, sedaj pa propada in je
kraju že kar v sramoto.
Zoran Kramar – odgovor:
Skakalnice in tenis igrišča na Kresu so v lasti cerkve, hrib nad cesto je v lasti Agrarne
skupnosti, objekt pa je Občina prodala Hasanu Karahodžiču. V prejšnjem mandatu je
bila že dana tudi pobuda, da bi upravljanje tega rekreacijskega centra prevzel Zavod
za šport Jesenice, vendar potem do realizacije te pobude ni prišlo.

8.3 Boštjan Smukavec:
Na mostu čez reko Savo, ki iz podvoza vodi k Športni dvorani Podmežakla, manjka
več delov ograje, kar je zelo nevarno, zato naj se ta ograja čim prej popravi.
Zoran Kramar – odgovor:
Ograja na tem mostu čez Savo je bila včeraj že popravljena.

8.4 Marija Kalan:
Zanima jo, kdo je odgovoren za odstranitev ledenih sveč, ki visijo s stropa v podvozu
Podmežakla.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.

ZAPISALA:
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK:
ZORAN KRAMAR
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