OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
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obcina.jesenice@jesenice.si
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Številka: 900-10/2018
Datum: 14. 6. 2019
SKRAJŠ AN Z APIS
5. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V SREDO, 12. 6. 2019, OB 17.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANA: Marija BERGANT in Iztok PERGAREC
ODSOTNA ČLANICA: Marta SMODIŠ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Domen ZALOKAR – Atelje Prizma
d.o.o., Janez POKLUKAR – direktor Splošne bolnišnice Jesenice, Petra DEČMAN –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Mojca LEVSTIK – Kabinet
župana ter Miha BOGATAJ – direktor Zavoda Zlata mreža
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 4. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 16. 5. 2019
2. Predstavitev projekta za mobilnost starejših Prostofer
3. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v
občini Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – PRVA
OBRAVNAVA
7. Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice
8. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPIS A
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 4. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 16. 5.
2019
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 4. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
16. 5. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDSTAVITEV
PROSTOFER

PROJEKTA

ZA

MOBILNOST

STAREJŠIH

Uvodno obrazložitev je podal Miha Bogataj.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, na kakšno razdaljo lahko prevozi predstavljeno električni vozilo. Ko se je
sam peljal z njim do Kranja in nazaj, je bila baterija prazna in jo je bilo potrebno
ponovno polniti.
Poleg tega meni, da električno vozilo ni najbolj primerno za lokacije v občini
Jesenice, kot so npr. Planina pod Golico, Javorniški Rovt, itd.
Miha Bogataj:
Predstavljeno vozilo ima 40 kW baterijo in z eno polnitvijo lahko prevozi okoli 300
kilometrov. Enako vozilo imajo tudi v Kranjski Gori, kjer se ti podatki lahko preverijo,
lahko pa se vozilo tudi za 3 dni da Občini v testiranje. Gre za novo generacijo vozil, ki
so izredno zmogljiva.
Občina se lahko odloči tudi za navadno vozilo na fosilno izgorevanje. Bistvo
električnega vozila je, da so prijave na razpise bistveno bolje točkovane, če se
prevozi opravljajo z električnimi vozili. Poleg tega pa je mesečni strošek električnega
vozila tudi bistveno manjši od stroška navadnega vozila.
Marija Mulej:
Zanima jo, kako se oceni, kdaj gre res za socialno šibke uporabnike.
Miha Bogataj:
Gre za zelo občutljivo vprašanje, čeprav se največkrat da oceniti, katere osebe si
prevozov ne morejo privoščiti, ker jih tudi do sedaj niso uporabljale. Storitev Prostofer
uporabljajo predvsem prebivalci, ki so nekoliko bolj razseljeni in niso strnjeni v
mestnem središču.

2

Vlado Mlinarec:
Strošek klicnega centra je 200,00 EUR na mesec. Zanima pa ga, kdo plača stroške
zaposlenih v klicnem centru.
Miha Bogataj:
Strošek zaposlenega v klicnem centru ne krije občina. Strošek občine je samo
200,00 EUR/mesec (brez vozila). Izračun je narejen za manjše občine, ki imajo v
povprečju dva prevoza dnevno. Naloga klicnega centra je tudi koordinacija med
vozniki in uporabnikom.
Ko gre za večje občine, oz. mestne občine, kjer je večje število prevozov, je ta
strošek nekoliko večji, glede na število organiziranih prevozov.
V primeru, da je v občini lokalni koordinator s strani npr. društva upokojencev in klicni
center samo sprejema in beleži klice, koordinator pa obvešča voznike in uporabnike,
pa ta strošek tudi ob večjem številu klicev ostaja za občino fiksen in sicer 200,00
EUR/mesec
Miha Rezar:
Zanima ga, kdo nosi stroške vzdrževanja in servisiranja vozila.
Miha Bogataj:
Stroške vzdrževanja in servisiranja vozila nosi Petrol. Občina pogodbo za vozilo
sklene neposredno s Petrolom, z Zavodom Zlata mreža pa sklene samo pogodbo za
izvajanje projekta Prostofer. Je pa projekt neodvisen od Petrola, tako da občina lahko
vozilo vzame tudi od drugega ponudnika. Vozilo je običajno locirano na občini.
Elvira Garibović:
Zanima jo, kako se prostovoljci približajo uporabnikom oz. kako se ljudi seznani s tem
projektom.
Miha Bogataj:
Da projekt Prostofer lahko zaživi, je potrebno prebivalce o tem projektu obvestiti.
Najprej se prebivalce obvešča preko lokalnih medijev in preko letakov, ki se lahko
posredujejo vsem gospodinjstvom v občini. Komuniciranje je namreč zelo
pomembno, da se ljudi obvesti, da je ta storitev na voljo in komu je namenjena.

Po razpravi se je predsednik Odbora Mihu Bogataju zahvalil za predstavitev in dana
pojasnila.
--Na podlagi 40. člena Poslovnika je predsednik Odbora predlagal spremembo
vrstnega reda obravnave posameznih točk dnevnega reda, in sicer, da se točka 7 Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice obravnava kot
3. točka dnevnega reda.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem
SKLEP:
Na podlagi 40. člena Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice se
spremeni vrstni red obravnavanih točk, tako da se točka 7 - Informacija o
možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo
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umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice obravnava kot 3.
točka dnevnega reda. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
--TOČKA 3:
INFORMACIJ A
O
MOŽNOSTI
ŠIRITVE
BOLNIŠNIČNE
DEJAVNOSTI S PROSTORSKO PROGRAMSKO PREVERITVIJO
UMESTITVE REGIJSKE BOLNIŠNICE NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE
Uvodno obrazložitev sta podala Domen Zalokar in Janez Poklukar.
V razpravi so sodelovali:
Elvira Garibović:
Zanima jo, ali bi se v primeru nove bolnišnice na Dobravskem polju obstoječa
bolnišnica ohranila, ali bi celotne prostore preselili na novo lokacijo.
Janez Poklukar:
V kolikor se bo gradila nova bolnišnica, bodo ti prostori potem prilagojeni novim
tehnologijam in novim znanjem. Na sedanji lokaciji pa bi morali obstoječe prostore
optimalno izrabiti za zdravstveno nego oz. za negovalno bolnišnico, paliativo,
rehabilitacijo, ipd.
Marija Mulej:
Glede na vsa vlaganja v sedanjo lokacijo bolnišnice bo te stavbe potrebno ohraniti.
Če se prostore v Splošni bolnišnici Jesenice primerja s prostori po drugih
bolnišnicah, ti prostori niti niso tako slabi in bi bili primerni za negovalno bolnišnico.
Bližina negovalne bolnišnice ob regijski bolnišnici prinaša prednost tudi z vidika
izmenjave kadrov.
Bolnišnica se v naslednjih petih letih verjetno še ne bo gradila, zato upa, da se bo do
takrat problematika glede odlagališče odpadkov že razrešila. Na Dunaju imajo
zgrajeno sežigalnico odpadkov in s to toploto potem ogrevajo bolnišnico.
Janez Poklukar:
V tem trenutku je najmanj obremenjena lokacija na Blejski Dobravi, zato jo je
izpostavil kot prednostno.
Sedanji bolnišnični stavbi A in B bosta vedno namenjeni zdravstveni dejavnosti, zato
se vanju tudi vlaga vsa navedena sredstva. Poleg tega pa je na Jesenicah
ustanovljena tudi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, ki bo morda v prihodnje
lahko sama vodila mestno bolnišnico, zato morajo bolnišnične stavbe na sedanji
lokacijo ostati.
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Domen Zalokar:
Lokacija na Blejski Dobravi je tista, ki nudi nek potencial tudi za nadaljnji razvoj.
Obedve preostali lokaciji sta prostorsko omejeni in ne omogočata dodatne širitve.
Problem na Blejski Dobravi pa je, da je zemljišče trenutno kmetijsko in bi bilo
potrebno apelirati na državo, da sprejme državni prostorski načrt za to lokacijo. S tem
bi se potem pridobila pravna podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in za
izvedbo projekta.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali je za širitev bolnišnice možna kombinacija obstoječe bolnišnice in
zemljišča na Hrušici.
Janez Poklukar:
O tem predlogu se je že razpravljalo, vendar bi se v tem primeru zopet umeščalo
objekte med cesto in med reko Savo, tako kot so sedanji objekti umeščeni med hrib
in med regionalno cesto.
Marija Mulej:
Pomanjkljivost pri bolnišnici na Dobravskem polju je to, da v bližini ni mestnih
dejavnosti (javni prevoz, lekarne, ipd.).
Janez Poklukar:
Umestitev nove bolnišnice na katerokoli lokacijo posledično pomeni tudi razvoj vse
dodatne infrastrukture, ki sodi zraven.
Miha Rezar:
Zanima ga, ali so se lokacije tudi cenovno ovrednotile. Pri končni odločitvi ministrstva
bo verjetno pretehtalo tudi to, katera lokacija je ekonomsko bolj učinkovita.
Domen Zalokar:
Brez osnovnih tlorisov in površin objektov je lokacije težko finančno ovrednotiti.
Janez Poklukar:
Leta 2011 je bila na Ministrstvu za zdravje naročena študija izgradnje petih
regionalnih bolnišnic. V tej študiji je bil bruto znesek za novo tipsko bolnišnico s 350
posteljami ocenjen na 160 mio evrov. Večino teh stroškov predstavlja oprema.
Naslednja evropska perspektiva bo pripravljena za obdobje 2021 – 2027, zato je
potrebno sprejeti neke krovne dokumente, na podlagi katerih bo možno kandidirati za
nepovratna sredstva.
V Strategiji je bila za izračun vrednosti gradnje nove bolnišnice vzeta cena 3.250
EUR/m2, tako da je bil celoten ocenjen strošek potem 200 mio evrov.
Vlado Mlinarec:
V njihovi stranki že potekajo pogovori, kako tudi na državni ravni ta projekt uvrstiti
med prednostne, bodo pa pri tem morale pomagati tudi druge politične stranke.
Janez Poklukar:
Če so Jesenice politično toliko močne, potem je potrebno pri odločevalcih doseči, da
sprejmejo državni načrt preden bo to dosegla kakšna druga občina.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil z Informacijo o možnosti
umestitve regijske bolnišnice v prostor na območju občine Jesenice Prostorsko programska preveritev umestitve regijske bolnišnice na območju
občine Jesenice in podpira zahtevo, da bolnišnična dejavnost ter njen razvoj
ostaneta na območju občine Jesenice, Splošna bolnišnica Jesenice pa se
preoblikuje v regijsko bolnišnico.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI
J AVNEG A
VZGOJNO-IZOBRAŽEV ALNEG A
ZAVODA
GL ASBENA
ŠOLA
JESENICE
–
UPB1
–
PREDLAG AN
SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 po skrajšanem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
ODLOKA
O
DOPOLNITVI
ODLOKA
O
DODELJEV ANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEV ANJE V OBČINI
JESENICE – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Miha Rezarja tudi
pojasnila, da je ta ukrep med najbolj interesantnimi med vsemi ukrepi. Vsako leto se
spremljajo tudi rezultati javnega razpisa, ki so potem podlaga za načrtovanje višine
sredstev v proračunu.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
v sprejem
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o dodeljevanju sredstev za
izobraževanje v Občini Jesenice po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA
O USTANOVITVI J AVNEG A ZAVODA »VRTEC JESENICE« UPB2 – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v
sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda »Vrtec Jesenice« – UPB2 po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 7:
PREDLOG STRATEGIJE ZA MLADE V OBČINI JESENICE ZA
OBDOBJE 2019 - 2023 – PRV A OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Anketirana sta bila 402 mlada. Moti ga to, da je od tega števila anketiranih samo 164
Jeseničanov. Zanima ga, ali so glede na ta vzorec ti podatki sploh relevantni.
Miha Rezar:
Podatki so filtrirani, tako da so pri vprašanjih, ki se nanašajo samo na Jesenice,
upoštevani samo odgovori mladih iz občine Jesenice. Anketirana sta bila 402 mlada,
ker se je anketa izvajala v Srednji šoli Jesenice in v Gimnaziji Jesenice.
So pa zelo koristni tudi podatki, kaj si o Jesenicah mislijo mladi, ki živijo v drugih
občinah.
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Vlado Mlinarec:
V gradivu ni nikjer navedeno, da so upoštevani samo odgovori 164 mladih, ki živijo v
občini Jesenice.
Miha Rezar:
Kjer ni posebej navedeno, da so odgovarjali tudi mladi iz drugih občin, so zajeti samo
odgovori mladih iz Jesenic in okolice.
Marija Mulej:
Iz ankete je razbrati, da večina mladih informacije pridobiva iz družbenih omrežij.
Zelo pomembno je, da se naredi enotni portal za mlade, kjer bodo mladi lahko
pridobili informacije o vseh aktivnostih.
V občini je veliko rekreativnih površin, ki pa so večino časa zaklenjene in samevajo.
Igrišče pri Osnovni šoli Toneta Čufarja je tako ponovno postalo parkirni prostor.
Miha Rezar:
Enotni portal za mlade je bil omenjen že v prejšnjem katalogu želja.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, na kakšen način se izvaja finančna podpora društvom, ki imajo
mladinske sekcije.
Petra Dečman:
Za področje mladinskega dela je bil v prejšnjem mandatu Občinskega sveta sprejet
občinski odlok. Na podlagi odloka se potem objavi javni razpis, določena pa so tudi
merila za razdelitev sredstev. Sredstva v teh primerih ne dobijo društva, temveč jih
dobijo mladi, ki delajo v društvih. Na ta način se spodbuja vključevanje mladih v
društva in posledično pomlajevanje društev.
Miha Rezar:
Na Jesenicah delujeta samo dve mladinski organizaciji, kar je v primerjavi z drugimi
občinami zelo malo. Namen tega ukrepa je bil, da se društva spodbudi k ustanovitvi
mladinskih sekcij. V Strategiji pogreša ukrepe in kazalnike, s katerimi se bo npr. v
roku štirih let povečalo število mladinskih sekcij po društvih.
Elvira Garibović:
Mladi uporabljajo predvsem Facebook, zato bi morali razmišljati tudi o nekem
skupnem profilu na Facebooku, na katerem se bo promoviralo vse aktivnosti za
mlade. To bi bila lahko neka začetna aktivnost, ki ne predstavlja nobenih stroškov.
Miha Rezar:
Zanima ga, koliko mladih se je odselilo in preselilo v občino Jesenice v zadnjih štirih
letih. Zanimivo bi bilo vedeti, kakšen vpliv ima lahko Občina na sam proces
odseljevanja in priseljevanja.
Mladinsko letovišče je ravno tako vključeno v strategijo. Zanima ga, koliko teh
sredstev je dejansko namenjeno mladim od 15 do 29 let, saj so na letovanjih v
mladinskem letovišču pretežno osnovnošolci.
Zaskrbljujoč je podatek, da imajo Jesenice po številu visoko izobraženih prebivalcev
v primerjavi s Slovenijo znatno nižji indeks. Pogreša dodatne ukrepe, ki bi mlade na
srednjih šolah prepričevale k vpisu na visokošolske programe.
RAGOR je izvajal idejni projekt »Krožne prakse«. Ta projekt nikoli ni zaživel, kar je
škoda, saj bi šlo za povezovanje z delodajalci, ki imajo najnovejše stroje in opremo.
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Obenem bi se na ta način delodajalci in mladi lahko vnaprej dogovorili za zaposlitev
oz. sodelovanje in bi tako več mladih zadržali na Jesenicah.
Stanovanjska politika za mlade na Jesenicah je slaba, saj je občinskih stanovanj
malo. To bo potrebno upoštevati tudi pri pripravi občinskega proračuna, če se želi
mlade zadržati na Jesenicah oz. jih tudi iz drugih občin privabiti, da se preselijo na
Jesenice. Cene nepremičnin na Jesenicah so privlačne, vendar če se za ta namen
ne bo povečalo sredstev, se bo trend odseljevanja nadaljeval.
V Strategiji pogreša ukrep stanovanjskih zadrug. V Ljubljani se dogovarjajo o tem
pilotnem projektu in tudi na Jesenicah bi morali razmišljati o tem, ker bi mladim na ta
način dali vedeti, da so zaželjeni.
Čas je, da se naredi korak naprej pri mladinski infrastrukturi. Pripraviti je potrebno
projekte za neko lokacijo, s katero bodo zadovoljni tudi mladi.
Petra Dečman:
Precejšen del postavke Mladinskega letovišča predstavljajo fiksni stroški letovišča
(davščine), 10.000 EUR do 20.000 EUR pa Občina letno namenja za investicije v
letovišče. Ne financira pa se iz te postavke letovanje otrok.
Na področju izobraževanja bi morali več pozornosti nameniti usklajenosti
izobrazbene strukture s povpraševanjem delodajalcev.
Vlado Mlinarec:
Če ne bo zagotovljenih delovnih mest, se mladi ne bodo priseljevali na Jesenice.
Miha Rezar:
Z Jesenic do Ljubljane ni daleč, stanovanja pa so na Jesenicah bistveno cenejša in
to bi morali promovirati.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 – 2023
v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 4
ZA – 4
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
8.1 Petra Dečman:
Na trgu so se preverile možnosti oz. cene za postavitev modularnih vrtcev. Cene na
kvadratni meter se gibljejo med 900 EUR in 1.600 EUR, odvisno od velikosti enote in
števila oddelkov. Prioritetno je potrebno izvesti energetske sanacije objektov. V
letošnjem letu se izdeluje projektna dokumentacija za energetsko sanacijo enote
Angelce Ocepek.
8.2 Petra Dečman:
Prisotne je povabila na Kulturno mavrico, bo v soboto, 15. junija 2019.
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8.3 Marija Mulej:
Iz poročila Ljudske univerze Jesenice glede pomoči pri sporazumevanju z albansko
govorečimi je razvidno, da izvajalka pomoči polovico svojih aktivnosti izvaja za
uporabnike, polovico pa za Ljudsko univerzo Jesenice. Upa, da bo Občina v
proračunu zagotovila sredstva, da se bo ta aktivnost lahko izvajala trajno, saj se
aktivnosti glede priseljevanja niso spremenile oz. so se celo povečale.
8.4 Elvira Garibović:
Zanima jo, v kateri fazi je projekt postavitve čezcestnih panojev, ter ali je v planu
izdelava kolesarske poti po celem mestu.

8.5 Miha Rezar:
Predlaga, da se v proračunu za naslednje leto zgotovijo sredstva za videonadzor nad
parkiriščem oz. igriščem pri Mladinskem centru.
Petra Dečman:
Pobuda za dodaten nadzor na tem območju je bila posredovana tudi policiji, vendar z
njihove strani še nismo prejeli nobene povratne informacije.

8.6 Vlado Mlinarec:
Zanima ga, kako daleč je Občina Jesenice s postopki za pripravo participativnega
proračuna.
Dr. Gregor Hudrič:
Participativni proračun terja izvedbo kar zahtevnih postopkov preden lahko pride do
same izvedbe oz. do koriščenja sredstev. Občine, ki izvajajo participativni proračun,
običajno zanj namenjajo okoli 1 % proračunskih sredstev.
S celotni postopkom priprave participativnega proračuna je potrebno začeti v
spomladanskih mesecih, da se lahko pripravi nabor predlogov, ki ga izvajajo
neposredno občani.
Ob pripravi proračuna občine Jesenice za leto 2020 je potrebno predvideti sredstva
za izvedbo postopkov izbire projektov. Projekti se bodo potem izvajali v letih 2021 in
2022.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 19.15
uri.

ZAPISALA
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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