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SKRAJŠAN ZAPIS
14. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 18. 3. 2021, ob 18.30
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija BERGANT, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Iztok PERGAREC
ODSOTNA ČLANICA: Marta SMODIŠ
OSTALI PRISOTNI:
Ines DVORŠAK – svetovalka za odnose z javnostmi, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve in 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 13. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 28. 1. 2021
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2020 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
3. Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2021 – 2023 – projekt
»JES odločam«
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 13. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 28. 1. 2021
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 13. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 28. 1. 2021.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2020 S POROČILOM O
PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Marija Bergant:
Zanima jo, kateri stroški se pokrivajo iz proračunske postavke, ki je namenjena subvencioniranju
stanarin.
Petra Dečman:
Subvencioniranje najemnin poteka preko enotne vloge za uveljavitev pravic iz javnih sredstev. Preko
Centra za socialno delo se na podlagi uradnih evidenc izračunava upravičenost do subvencioniranja
najemnin za neprofitna in namenska stanovanja ter bivalne enota za socialno ogrožene občane
Jesenic. Gre pa v tem primeru samo za subvencioniranje najemnin, za enkratne denarne socialne
pomoči zaradi materialne ogroženosti pa je zagotovljena posebna kvota sredstev na področju
socialnega varstva.
Vlado Mlinarec:
Socialno stanje na Jesenicah se iz leta v leto drastično slabša. Potrebno bo vzpostaviti nek program
oz. nek sklad za najbolj ogrožene ljudi, kajti socialnih pomoči bo potrebno vedno več.
Problem predstavljajo predvsem neprepoznani primeri, ki so velikokrat najbolj ogroženi, vendar se ne
želijo izpostaviti.
Petra Dečman:
Odhodki naraščajo predvsem pri subvencijah najemnin, pri zdravstvenem zavarovanju za brezposelne
občane, ipd., kar je ravno tako nek pokazatelj socialnega stanja. Do poletja se načrtuje tudi izdelava
analize o socialnih razmerah v občini Jesenice. Vsi izvajalci socialno varstvenih storitev se namreč
vsako leto srečujejo z namenom, da se ugotovi dejansko stanje socialnih razmer. V lanskem letu
zaradi epidemije korona virusa tega srečanja ni bilo mogoče izvesti, za letošnje leto pa je načrtovano,
da se srečanje izvede v mesecu aprilu.
Terensko delo je zelo pomembno, saj so velikokrat najbolj ogroženi starejši, ki se niti ne želijo
izpostavljati.
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Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Zaključni
račun proračuna občine Jesenice za leto 2020 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije
in prerazporejanju proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ZA IZVEDBO PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA OBČINE JESENICE V OBDOBJU 2021 – 2023
– PROJEKT »JES ODLOČAM«
Uvodno obrazložitev je podala Ines Dvoršak.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Za vsako krajevno skupnost je namenjenih 40.000 €. Zanima ga, ali je ta razdelitev pravilna oz.
poštena, glede na to, da se krajevne skupnosti po velikosti med seboj precej razlikujejo.
Ines Dvoršak:
Sredstva so omejena, na razpolago bo 280.000 €, vrednost posameznega projekta pa se bo lahko
gibala med 3.000 € in 20.000 €. Če bi sredstva delili po številu prebivalcev, bi manjše krajevne
skupnosti prejele zelo malo sredstev, zato ne bi mogle izvesti skoraj nobenega projekta. V kolikor se
bo pri izvedbi projekta izkazalo, da obstaja kakšno ustreznejše merilo za razdelitev sredstev, ga bomo
v prihodnjih letih pri nadaljnji pripravi participativnega proračuna tudi upoštevali.
Vlado Mlinarec:
Najprej bi se morali pridobiti predlogi, potem pa bi se na podlagi teh predlogov sredstva lahko
razdelila po krajevnih skupnostih. S 40.000 € se v Planini pod Golico npr. lahko asfaltira cesta, na
Plavžu pa se s temi sredstvi ne more narediti kaj dosti.
Ines Dvoršak:
Ravno to je prednost projekta za manjše krajevne skupnosti, katerih želje velikokrat izpadejo iz
proračuna. Pri pripravi proračuna se vanj velikokrat umeščajo prioritete iz večjih krajevnih skupnosti,
participativni proračun pa je dodatna možnost za izvedbo posameznih projektov tudi v manjših
krajevnih skupnostih, kjer bodo izglasovani projekti tako zagotovo tudi izvedeni.
Elvira Garibović:
V primeru, da posamezne krajevne skupnosti ne bodo izkazale predlogov v načrtovani višini, jo
zanima, kaj se bo potem zgodilo s sredstvi oz. ali se ta sredstva potem lahko prenesejo v naslednji
participativni proračun za isto krajevno skupnost. Prav je, da se ljudi usmeri tako, da bodo izkazali
realne želje in potrebe, ter se potem tudi sredstva porabijo za te namene.
Ines Dvoršak:
V primeru, da bi bilo v kakšni krajevni skupnosti premalo predlogov in sredstva ne bi bila porabljena,
se bodo vrnila v integralni proračun. Kar se tiče usmeritve občanov v realne želje in potrebe, pa bodo
3

v posvetovalnem delu projekta organizirane delavnice, ki ne bodo namenjene samo predstavitvi
participativnega proračuna, temveč tudi temu, da bodo strokovne službe lahko zainteresiranim
občanom že pomagale pri pripravi izvedljivih predlogov.
Miha Rezar:
V načrtu je tudi objava cenika, ki bo v pomoč občanom, da bodo dobili informacije, koliko stanejo
posamezni projekti. Hkrati pa bo to tudi pomoč občanom, kateri projekti se lahko izvedejo.
Vlado Mlinarec:
Narediti bi morali nek seznam, kaj se s temi sredstvi sploh lahko naredi, saj nekateri projekti niso
izvedljivi, za nekatere pa so sredstva zagotovljena že v proračunu (npr. za obnovo otroških igrišč).
Marija Bergant:
Zanima jo, kdo bo predstavnik krajevnih skupnosti oz. ali bo ta predstavnik sodeloval tudi z vsemi
sedmimi predsedniki krajevnih skupnosti. Vsak predsednik namreč najbolj pozna problematiko
posamezne krajevne skupnosti.
Ines Dvoršak:
Projekt participativnega proračuna je namenjen samim občanom, ki bodo s sodelovanjem in
izraženjem svoje volje poskrbeli, da bo Občina vključila določen projekt v proračun in ga izvedla.
Krajevne skupnosti, glede na svoje prioritete in potrebe, že sodelujejo pri pripravi vsakoletnega
proračuna, projekt participativnega proračuna pa je namenjen neposrednemu odločanju občanov,
brez posrednikov.
Član komisije za participativni proračun je sicer predsednik Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin, katerega člani so predsedniki vseh sedmih krajevnih skupnosti. Je pa ta komisija namenjena
predvsem nepristranskemu pregledu pravilnosti priprave in izvedbe celotnega postopka, ne bo pa
sodelovala v samem postopku.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se v Občini Jesenice
v letu 2021 izvede posvetovalni del participativnega proračuna pod nazivom »JES odločam«, v
proračunskih letih 2022 – 2023 pa se izvedejo izbrani projekti.
V proračunih Občine Jesenice za leti 2022 – 2023 se za izvedbo projektov, izbranih v okviru
participativnega proračuna, zagotovi skupno 280.000 €.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Elvira Garibović:
Zahvaljuje se za zelo izčrpen odgovor na njeno pobudo za ureditev rekreacijskih poti v občini
Jesenice. Po elektronski pošti je sproti dobila vse informacije, upa pa, da bodo aktivnosti, navedene v
odgovoru, v čim večji možni meri tudi realizirane.
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4.2 Marija Bergant:
Splošni bolnišnici Jesenice naj se posreduje pobuda, da naj pri garažni hiši postavijo koš za cigaretne
ogorke. Med izhodom in stopnicami za etažo v garažni hiši namreč zaposleni zdravstveni delavci
velikokrat kadijo, zato je po tleh vse polno cigaretnih ogorkov (prilaga tudi fotografije).

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 19.21 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI

5

