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SKRAJŠ AN Z APIS
6. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V TOREK, 1. 10. 2019, OB 18.30
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ, Marija BERGANT, Marta SMODIŠ
in Vlado MLINAREC
ODSOTEN ČLAN ODBORA: Iztok PERGAREC
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Valentina ŠUMI – vodja Oddelka za finance,
plan in analize, Sanela PIVAČ - vršilka dolžnosti dekana Fakultete za zdravstvo
Angele Boškin, Neža AJDIŠEK - Vrtec Jesenice ter Mojca LEVSTIK – Kabinet
župana
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 5. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 12. 6. 2019
2. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 1. izredni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 18. 7. 2019
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – PREDLAGAN SKRAJŠANI
POSTOPEK
4. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice PRVA OBRAVNAVA
5. Predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice
6. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 – PRVA OBRAVNAVA
7. Predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019 - 2023 – DRUGA
OBRAVNAVA
8. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPIS A
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 5. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 12. 6.
2019
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 5. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
12. 6. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPIS A
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 1. IZREDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 18. 7.
2019
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. izredne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je
bila 18. 7. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN D OPOLNITVAH
ODLOKA
O
PREOBLIKOV ANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA
Z AVODA
VISOKA
ŠOLA
ZA
ZDRAVSTVENO
NEGO
JESENICE
V
FAK ULTETO
ZA
ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Sanela Pivač.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin po
skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
PROGRAM A
ŠPORTA
OBRAVNAV A

O
V

SOFINANCIRANJ U
OBČINI
JESENICE

LETNEGA
PRVA

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini
Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
PREDLOG
JESENICE

PRAVILNIKA

O

SPREJEMU

OTROK

V

VRTEC

Uvodno obrazložitev je podala Neža Ajdišek.
V razpravi so sodelovali:
Elvira Garibović:
Vlog za vpis otrok s posebnimi potrebami in socialno ogroženih otrok se ne točkuje.
Zanima jo, kateri otroci se smatrajo kot socialno ogroženi.
Neža Ajdišek:
Otroci s posebnimi potrebami in socialno ogroženi otroci imajo že po določilih Zakona
o vrtcih absolutno prednost pri sprejemu v vrtec. Izdaja potrdila o socialni ogroženosti
otroka je v pristojnosti centra za socialno delo. Lahko gre v teh primerih za težke
ekonomske razmere, za bolezen v družini, za težke družinske razmere, ipd. Letno v
povprečju vstopi v vrtec tri do pet otrok s potrdilom centra za socialno delo.
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Elvira Garibović:
Zanima jo, koliko otrok je bilo v letošnjem letu vpisanih v Vrtec Jesenice, ter ali se
razmišlja o odprtju kakšnega dodatnega oddelka.
Neža Ajdišek:
Vpis za šolsko leto 2019/2020 je bil zelo velik, tako da je 88 otrok ostalo v čakalni
vrsti. V tem trenutku je čakalna vrsta še večja, s tem da veliko teh otrok še ne
izpolnjuje zakonskega pogoja za vključitev v vrtec (starost 11 mesecev). Nekaj je
čakajočih otrok še za drugo starostno obdobje. Za njih prosta mesta sicer so, vendar
v tem trenutku še ne želijo vstopiti v vrtec. Se pa običajno realno stanje pokaže v
mesecu oktobru, ko starši dobijo odločbe centra za socialno delo o odstotku cene, ki
jo bodo plačevali za vrtec.
Petra Dečman:
Na podlagi usmeritev pristojnega ministrstva so izračunani trendi na podlagi
preteklega desetletnega obdobja, ki kažejo na trend upadanja števila otrok.
Marija Bergant:
Zanima jo, kako so obravnavani otroci s posebnimi potrebami.
Neža Ajdišek:
V Vrtec Jesenice je v tem trenutku vključenih 35 otrok s posebnimi potrebami. Od
lanskega leta dalje je v Vrtcu oblikovan tudi oddelek, v katerem se izvaja prilagojen
program za predšolske otroke. V ta razvojni oddelek je vključenih šest otrok, v njem
pa deluje tudi vzgojitelj, ki je specialni pedagog. Hkrati pa Občina Jesenice iz svojih
sredstev zagotavlja tudi podporno zdravstveno terapevtsko obravnavo za vseh teh
šest otrok. Ostalih 29 otrok je vključenih v program s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo. V okviru dveh ur tedensko pa tem otrokom pripada tudi
dodatna individualna strokovna pomoč skladno z odločbo o usmeritvi.
Marta Smodiš:
Verjetno je v Vrtec Jesenice vključenih več otrok s posebnimi potrebami tudi zaradi
zagotavljanja ustreznega kadra.
Zanima jo, ali so določeni kakšni kriteriji, kdaj lahko starši oddajo vlogo za vpis otroka
v vrtec.
Neža Ajdišek:
Kader se zagotavlja zaradi izkazanih potreb.
Starši lahko oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec kadarkoli. Javni vpis otrok v vrtec pa
običajno poteka v mesecu februarju.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2020 –
PRV A OBRAVNAV A
Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 sta predstavili Valentina Šumi in
Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
V času šolskih počitnic občina zagotavlja 30 % plačila veljavnega programa v vrtcu.
V tem času otrok običajno ni v vrtcu, zato ga zanima, kateri stroški se plačujejo.
Po nekaterih informacijah tudi drugi izvajalec del na Osnovni šoli Toneta Čufarja ni
najbolj kompetenten.
Zanima ga, zakaj v predlog proračuna ni vključene energetske sanacije Osnovne
šole Koroška Bela, saj je bilo obljubljeno, da se bo to letos izvedlo.
Petra Dečman:
Plača se rezervacija mesta za otroka, kajti zaposleni so v vrtcu tudi med počitnicami
in tudi v tem obdobju nastajajo stroški dela. Se pa to plačilo zagotavlja samo za tiste
otroke, ki so odsotni cel mesec.
Na Osnovni šoli Toneta Čufarja je izvajalec v začetku poletja dobro začel z
izvajanjem del. Po pogodbi je končni rok za dokončanje del 31. 12. 2019 in od tega
roka Občina ne odstopa.
Za energetsko sanacijo Osnovne šole Koroška Bela je izdelana projektna
dokumentacija, ki predvideva sanacijo v 4. fazah. Predvideno je, da bi se najprej
izvedla 3. faza, to je sanacija vmesnega dela šole z jedilnico. Sanacija t. im. NOB
šole je v načrt razvojnih programov vključena za leto 2021.
Marija Bergant:
Zanima jo, za koliko se bodo zaradi novega ostrešja povečali stroški obnove
Ruardove graščine.
Petra Dečman:
Izvajalec skladno z gradbeno pogodbo že pripravlja oceno stroškov glede na dodatna
dela, ki jih bo potrebno izvesti. Za drugo obravnavo predloga proračuna bodo ti
stroški verjetno že znani.
Marija Mulej:
Glede na to, da je bila Stara Sava proglašena za kulturni spomenik državnega
pomena, jo zanima, ali potekajo kakšne aktivnosti, da bi država sodelovala pri
sofinanciranju obnove Ruardove graščine.
Petra Dečman:
V vseh razgovorih na Ministrstvu za kulturo se je izpostavilo to vprašanje, vendar so
že na javni razgrnitvi predloga odloka predstavniki Ministrstva za kulturo povedali, da
je Republika Slovenija lastnica veliko spomenikov, ki imajo status državnega pomena
in težko zagotavlja sredstva že za obnovo teh objektov.
V javni razpravi je predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne
programe v kulturi. Skupaj z javnimi zavodi s področja kulture se ta predlog
pregleduje, da se na vsak način poskuša najti možnosti, da bi bili upravičeni do
sofinanciranje že začetih investicij na tem področju.
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Miha Rezar:
Na Kolegiju občinskega sveta so bili v razpravi izpostavljeni brezplačni prevozi za
starostnike. Izražen je bil dvom glede prevozov gibalno oviranih oseb, zato se je te
informacije preverilo pri obeh ponudnikih. Prostofer res ne nudi prevozov gibalno
oviranim osebam, saj prevoze gibalno oviranih izvajajo določena društva in zavodi.
Tudi prostovoljci Zavoda Sopotniki ne vstopajo v hiše oz. stanovanja, kar pomeni, da
gibalno oviranim osebam na tej točki ravno tako ne morejo pomagati. Oboji pa
zagotavljajo, da v kolikor so prisotni tudi svojci, pa se lahko tudi takim osebam
omogoči prevoz.
Izražen je bil tudi dvom glede vozila. Pri Zavodu Sopotniki lokalna skupnost sama
poskrbi za nakup oz. najem vozila, pri storitvi Prostofer pa se vozilo najame na
podlagi sklenjene pogodbe s Petrolom, ki omogoča tudi predhodni test vozila.
Stroškovno je največja razlika pri stroških zaposlenega, kajti Prostofer uporablja
kapacitete klicnega centra in je strošek ocenjen na okoli 8.500 EUR, pri Zavodu
Sopotniki pa je potrebno zaposliti lokalnega koordinatorja, kar pomeni letno okoli
32.000 EUR stroškov. Stališče občinske uprave je, da se storitev najprej preizkusi s
cenovno bolj ugodno varianto. V kolikor bi se tekom izvajanja storitev pokazalo, da
se potrebuje drug model, pa se to lahko nadgradi oz. spremeni.
Vlado Mlinarec:
Tudi, če storitev izvaja Zavod sopotniki, ni potrebno, da občina kupi vozilo. Občina
lahko ravno tako sklene najemno pogodbo s Petrolom in dobi vozilo pod istimi pogoji,
kot Prostofer. Ravno tako tudi ni nujno, da je koordinator zaposlen na občini, kajti
društva že izvajajo projekt Starejši za starejše. Če bi koordinatorja usposobili pri njih,
bi bili stroški veliko manjši. Stroški za Prostofer so ocenjeni na 8.500 EUR, stroški
Zavoda Sopotniki pa na 6.000 EUR. Če se dogovori z društvi, da bi najeli vozilo pri
Petrolu in opravljali to storitev, bi bili lahko stroški veliko manjši. Predlaga, da se
storitev priključi projektu Starejši za starejše, ki imajo že vpeljan sistem, ki ga je
potrebno samo nadgraditi.
Dr. Gregor Hudrič:
V predlogu proračuna so predvidena sredstva za ta namen, nihče od ponudnikov teh
storitev pa še ni izbran. Če so ponudbe cenovno primerljive, se lahko izbere
kateregakoli ponudnika. Potrebno je najprej začeti z izvajanjem storitve, potem pa se
ponudba lahko prilagaja povpraševanju.
Marija Bergant:
V okviru projekta Starejši za starejše so imeli na obisku prostovoljke iz Tolmina, kjer
to storitev organizirajo preko rdečega križa. Predlaga, da se na to temo organizira
sestanek, na katerega naj se povabi koordinatorko projekta, Ivanko Zupančič in
predsednika Društva upokojencev, Borisa Breganta.
Marta Smodiš:
Zanima jo, kdaj bi se ti prevozi lahko začeli izvajati.
Dr. Gregor Hudrič:
Sredstva so načrtovana v proračunu občine za leto 2020, kar pomeni, da bi se v
prihodnjem letu ta projekt že lahko začel izvajati.
Vlado Mlinarec:
Predlaga, da se ograja na otroškem igrišču v Centru II (Cesta maršala Tita) zviša
vsaj na 2,5 metra zaradi varnosti otrok. Sredstva naj se zagotovijo iz sredstev, ki se v
predlogu proračuna namenjajo za obnovo otroških igrišč.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2020 v prvi obravnavi, s
predlogom iz razprave, da se sredstva, ki se v proračunu namenjajo za obnovo
otroških igrišč zaradi varnosti otrok namenijo tudi za zvišanje ograje na
otroškem igrišču v Centru II (Cesta maršala Tita 45) vsaj na višino 2,5 metra.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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:
Elvira Garibović:
V imenu liste Za boljše Jesenice vlaga amandma na Strategijo za mlade v Občini
Jesenice in sicer na točko 7.3 Stanovanjske razmere, Ukrep 2, ki se glasi:
Subvencionirana cena vrtca pri mladih do 35 let: »Občina Jesenice zagotavlja
(dodatno) subvencijo cene vrtca, in sicer se pri izračunih za subvencionirano ceno
vrtca pri mladih upošteva stanovanjski kredit, ki ga mladi plačujejo za stanovanje, v
katerem bivajo. Dodatna olajšava v obliki znižanega plačila vrtca za en plačilni razred
se prizna mladim, ki prvič rešujejo stanovanjski problem(znižanje glede na
dohodkovni razred in ostale pogoje se opredeli v postopku določitve cen programov
vrtca).«
Predlagajo, da se novo besedilo spremeni in sicer v delu, kjer je določena starostna
meja 35 let. Veliko (mladih) družin kupi prvo stanovanje in ima tudi otroke kasneje,
zato je ta kriterij prenizko postavljen, če je v tej obliki sploh potreben.
Predlagajo novo besedilo Ukrepa 2: Subvencionirana cena vrtca: »Občina Jesenice
zagotavlja (dodatno) subvencijo cene vrtca, in sicer se pri izračunih za
subvencionirano ceno vrtca pri družinah upošteva stanovanjski kredit, ki ga plačujejo
za stanovanje, v katerem bivajo. Dodatna olajšava v obliki znižanega plačila vrtca za
en plačilni razred se prizna družinam, ki prvič rešujejo stanovanjski problem (znižanje
glede na dohodkovni razred in ostale pogoje se opredeli v postopku določitve cen
programov vrtca).ZBJ predlog amandmaja, predlagajo, da se besedilo spremeni v
delu, kjer je določena starostna meja.«
Miha Rezar:
S strani članov Občinskega sveta je bilo danih veliko predlogov, vendar pa vseh ni
bilo mogoče umestiti v strategijo. Se pa vzporedno s pripravo strategije že izvaja
veliko ukrepov (sestanek na ministrstvu glede obnove Srednje šole Jesenice,
sestanki s Stanovanjskim skladom RS, pogovori o možnosti izgradnje študentskega
doma na Jesenicah itd.)
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Vlado Mlinarec:
Stavbo na naslovu Hrušica 55/a bo potrebno še precej urediti, preden se bodo v njej
lahko gradila stanovanja.
Petra Dečman:
Stavba je v celoti statično ojačana, bo pa potrebno zagotoviti še veliko finančnih
sredstev, da se ti prostori dokončno uredijo.
Ko se je na pobudo Občinskega sveta pristopilo k dodatnem financiranju cene vrtca,
se je skupaj s centrom za socialno delo sledilo definiciji mladih, kot jo opredeljuje
Zakon o upravnih taksah. Sicer pa se ukrepi v strategiji nanašajo na mlade, tako da
je to edini ukrep, pri katerem je določena starostna meja 35 let.
Dr. Gregor Hudrič:
Gre za nadstandardni ukrep, zato je prav, da se postavi tudi neka meja, saj sicer niti
ni mogoče oceniti finančnih posledic takega ukrepa.
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 drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 8:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
8.1 Marija Bergant:
Zanima jo, ali je Gornjesavski muzej pristojen samo za muzejsko gradivo, ali je
pristojen tudi za arhivsko gradivo. Ljudje bi namreč lahko lažje prišli do arhivskega
gradiva Upravne enote Jesenice in Občine Jesenice, če bi ga hranil Gornjesavski
muzej.
Petra Dečman:
Uradna gradiva se morajo po predpisanem postopku preko Arhiva Slovenije odstopiti
pristojnemu pokrajinskemu arhivu. Gornjesavski muzej pa hrani staro dediščinsko
gradivo npr. gradivo Kranjske industrijske družbe.
8.2 Marta Smodiš:
Daje pobudo, da se dokonča obnova kulturne dvorane na Hrušici 55/a. Ta objekt je
izpostavljen več zunanjim vplivom (bližina športnega igrišče, ipd.), zato je precej
neugoden za stanovanja za mlade družine.
Dr. Gregor Hudrič:
Obnova kulturne dvorane na Hrušici je povezana z velikimi finančnimi sredstvi.
Trenutno potekajo pogovori o namembnosti tega objekta, ker je izraženih več
različnih interesov za uporabo.
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8.3 Vlado Mlinarec:
Zanima ga, zakaj se v predlogu proračuna za leto 2020 povečujejo sredstva za javna
dela.
Petra Dečman:
Zavod za zaposlovanje je v zadnjih letih precej omejil sredstva za javna dela. Ko je
odprt javni poziv Zavoda, Občina res poskuša poskrbeti, da se lahko izvaja vsaj tisti
program javnih del, ki ga potrebujejo javni zavodi. Gre pa za zelo dober ukrep s
katerim se lahko aktivira brezposelne osebe.

8.4 Marija Bergant:
Vsako soboto obiskuje tržnico in opaža veliko razbitih steklenic, grafitov po stenah,
ipd. Predlaga, da se to območje nekoliko bolj nadzoruje, predvsem v nočnem času.
Petra Dečman:
Stanje na tržnici je bilo evidentirano in tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo je bil
o tem obveščen.
Dr. Gregor Hudrič:
Problematika je zaznana, nanjo pa je opozoril tudi najemnik lokala. Komandir
Policijske postaje Jesenice je obljubil, da bo tudi policija izvajala bolj poostren nadzor
na tem območju.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 20.35
uri.

ZAPISALA
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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