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OBČINA SVETA ANA 
     Občinski svet 
 
ODBOR ZA DRUŽBENE  
DEJAVNOSTI 
 

Številka: 01102-09/2014 
Datum: 16.02.2015 

 
 

ZAPISNIK 
2. redne seje ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

 

ki je bila v ponedeljek, dne 16. februarja 2015, ob 16.00. uri, 
v prostorih sejne sobe Občine Sveta Ana. 

 
 

PRISOTNI ČLANICE: Suzana REJAK BREZNIK, Katica BAUMAN, Leonida ŠNAJDER, Ivanka 
ZEMLJIČ  

OSTALI PRISOTNI: Petra GOLOB – občinska uprava Občine Sveta Ana (Priloga 1: lista 
prisotnosti) 

 
DNEVNI RED: 
1. Pozdrav. Ugotovitev sklepčnosti. 
2. Sprememba pravilnika o sofinanciranju raznih društev. 
3. Objava v Ovtarjevih novicah za zbiranje sanitetnega materiala. 
4. Predlogi in pobude za področje športa in kulture. 
5. Pregled realiziranih pobud in predlogov zadnje seje, sodelovanje med društvi in 

predsedniki društev. 
 
 

K točki 1:  Na začetku seje predsednica odbora ga. Suzana Rejak Breznik pozdravi 
navzoče in preveri prisotnost ter ugotovi, da so prisotne vse članice odbora 
ter predlaga, da se potrdi predloženi dnevni red. Dnevni red je potrjen 
soglasno. 

 
K točki 2: Sledi obravnava Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih 

društev v Občini Sveta Ana. Na kratko predstavim potek lanskega javnega 
razpisa in izpostavim težave, ki so se pojavljale pri obravnavanju prispelih 
vlog. Po obširni razpravi se dogovorijo predlogi za spremembe oz. 
dopolnitve, ki so razvidni iz priloženega pravilnika, kjer so označeni z rdečo 
barvo (Priloga 2). 

 



- 2 - 

 

K točki 3:  ga. Suzana Rejak Breznik pove, da je na pobudo g. Karla Škrleca iz Lokavca 
obiskala družino, ki se sooča s problemom pomanjkanja sanitetnega in 
drugega materiala, ki ga nujno potrebujejo za nemoteno oskrbo obolelega 
družinskega člana. Članice odbora je seznanila, da bo v ta namen napisala 
članek za Ovtarjeve novice, v katerem bo občanke in občane Občine Sveta 
Ana pozvala, da priskočijo na pomoč in družini odstopijo še uporabne 
posteljne rjuhe, podloge, plenice ter drugi sanitetni material za nego 
bolnikov in obnemoglih na domu, ki jih sami ne potrebujejo več. Sklene se 
dogovor, da se članek objavi tudi na spletni strani občine. Članek je priloga k 
zapisniku (priloga št. 3). 

K točki 4 in 5: Razprava k točkama 4. in 5. je potekala združeno. Ga. Rejak Breznik opozori 
na še ne realizirane projekte, ki so bili dogovorjeni na prejšnji seji odbora in 
posredovani g. županu in še enkrat opozori na nevarnost ob OŠ Lokavec, 
kjer je potrebno postaviti ograjo okoli šole in vrtca. Ga. Zemljič postavi 
vprašanje v zvezi s kegljiščem, zato ga. Rejak Breznik na kratko poda 
odgovore, ki jih je posredoval ga. župan na seji občinskega sveta (Priloga št. 
4). Ob obširni razpravi se članice na koncu še dogovorijo, da bo ga. Šnajder 
povprašala o možnosti izvajanja aerobike v športni dvorani Sveta Ana, saj se 
ugotavlja, da je povpraševanje po telovadbi/aerobiki veliko in, da jo je 
trenutno mogoče obiskovati le v sosednjih občinah. Na koncu ga. Rejak 
Breznik članice seznani še s tem, da je predsednikom društev poslala pismo, 
v katerem jih je pozvala k večjemu medsebojnemu sodelovanju in 
koordinaciji pri pripravi posameznih prireditev.  

Druge razprave ni bilo. Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.  

 

 

Zapisnik zapisala:  
Petra GOLOB, dipl. ekon.  
                                      
 
 
 
 

                                                                                   
 
PRILOGE: 
 
1. Lista prisotnosti 
2. Pravilnik o sofinanciranju raznih društev z vnesenimi spremembami in dopolnitvami 
3. Javni poziv – članek za Ovtarjeve novice 
4. Obrazložitev župana k predlogom in pobudam za občinski proračun (iz prve redne seje 

odbora) 

Suzana REJAK BREZNIK 
Predsednica Odbora za družbene 

dejavnosti Občine Sveta Ana 






























