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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ZAPISNIK 

7. redne seje - 1. dopisne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je potekala v času od 

petka, 13. 12. 2019, od 7.00, do vključno ponedeljka, 16. 12. 2019, do 15. ure. 

 

Dopisna seja je bila sklepčna. Člani so glasovali po e-pošti. 

 

Glasovalo je pet (5) članov in sicer: Julijana Prevc, Minka Šmid, Leopold Nastran, Zora 

Bonča, Andreja Ravnihar Megušar                                                                                                  

 

Na seji ni sodelovala: Alenka Lotrič 

 

Branka Krek Petrina se je odzvala na vabilo in je v odgovoru po e-pošti napisala: 

»Ne strinjam se s  korespondenčno sejo, onemogočeno je soočenje pogledov na 

pomembno področje vzgoje in oblikovanja družbene zavesti mladih! 

Naša dolžnost ni  le glasovanje ZA ali PROTI!! 

 

Andreja Ravnihar Megušar je ob glasovanju podala dodatno mnenje: 

»Ker ti programi že leta in leta potekajo po istem kopitu bi bil mogoče čas, da se nekoliko 

prevetrijo. Letni programi sodijo med najpomembnejša vprašanja, ki krojijo stanje duha 

na področju kulture, turizma in športa v naši občini. Tu je zajeto delo vseh prostovoljcev 

za eno leto naprej. Zato je odgovornost našega Odbora toliko večja.   

Vsako tako odločanje zahteva torej soočenje stališč in dobrodošlih predlogov, kar je na 

korespondenčnih sejah skorajda onemogočeno.  

Zato vas prosim, da nam članom odbora omogočite korekten doprinos k razvijanju te 

teme.« 

 

 

Dnevni red: 

1. Obravnava predloga Letnega programa športa občine Železniki za leto 2020.  

2. Obravnava predloga Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti občine 

Železniki za leto 2020. 

3. Obravnava predloga Letnega programa mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 

2020. 

 

Razlog za sklic dopisne seje: 

Na podlagi pravilnikov o sofinanciranju programov športa, ljubiteljskih kulturnih 

dejavnosti in mladinskih dejavnosti v občini Železniki mora občinski svet sprejeti letne 

programe, ki bodo podlaga za objavo javnih razpisov za sofinanciranje teh dejavnosti. 

 

K 1. točki:  

Obravnava predloga Letnega programa športa občine Železniki za leto 2020. 

Predlog Letnega programa športa za leto 2020 sta predhodno obravnavala že strokovni 

svet za šport pri Javnem zavodu Ratitovec na 3. seji dne 5. 12. 2019 in svet Javnega 

zavoda Ratitovec na 2. korespondenčni seji dne 11. 12. 2019, ki sta ga oba potrdila. 

 

Predlog Letnega programa za leto 2020 se v primerjavi z letom 2019 nič ne spreminja, 

popravila se je samo letnica. 

 

Člani odbora so sprejeli (5 glasov ZA) 23. sklep (predlog sklepa za občinski svet):  
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Sprejme se Letni program športa občine Železniki za leto 2020, v predloženi 

vsebini.  

 

K 2. točki:  

Obravnava predloga Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti občine 

Železniki za leto 2020 

Predlog Letnega programa ljubiteljskih kulturnih dejavnosti občine Železniki za leto 2020 

sta predhodno obravnavala že strokovni svet za kulturo pri Javnem zavodu Ratitovec na 

2. seji dne 12. 11. 2019 in svet Javnega zavoda Ratitovec na 2. korespondenčni seji dne 

11. 12. 2019, ki sta ga oba potrdila. 

 

Predlog Letnega programa za leto 2020 se v primerjavi z letom 2019 malenkostno 

spreminja v razdelilnem ključu sofinanciranja vsebin programov: 

  

1. dejavnosti zborov, inštrument., folkl. in plesnih skupin  31 % (leta 2019: 31,9 %) 

2. dramske, gledališke skupine                 15 % (leta 2019: 13,3 %), 

3. kulturna društva-projekti, prired., proslave, ……  24 % (leta 2019: 25 %), 

4. likovna, fotografska, video in filmska dejavnost  6 % (leta 2019: 5,8 %), 

5. literarna dela 24 % (leta 2019: 24 %), 

6. dodatne točke 0 % (leta 2019: 0 %). 

 

Člani odbora so sprejeli (5 glasov ZA) 24. sklep (predlog sklepa za občinski svet):  

Sprejme se Letni program ljubiteljskih kulturnih dejavnosti občine Železniki za 

leto 2020, v predloženi vsebini.  

 

 

K 3. točki:  

Obravnava predloga Letnega programa mladinskih dejavnosti občine Železniki 

za leto 2020 

Predlog Letnega programa mladinskih dejavnosti za leto 2020 sta predhodno obravnavala 

že strokovni svet za mladino pri Javnem zavodu Ratitovec na 2. seji dne 20. 11. 2019 in 

svet Javnega zavoda Ratitovec na 2. korespondenčni seji dne 11. 12. 2019, ki sta ga oba 

potrdila. 

 

Predlog Letnega programa za leto 2020 se v primerjavi z letom 2019 nič ne spreminja, 

popravila se je samo letnica. 

 

Člani odbora so sprejeli (5 glasov ZA) 25. sklep (predlog sklepa za občinski svet):  

Sprejme se Letni program mladinskih dejavnosti občine Železniki za leto 2020, v 

predloženi vsebini.  

 

 

 

 

Zapisala:                                                        Predsednica odbora za družb. dejavnosti 

Martina Logar                                                 Julijana Prevc, l.r. 
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