OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

T: 04 58 69 200
F: 04 58 69 270
obcina.jesenice@jesenice.si
http://www.jesenice.si

Številka: 900-10/2018
Datum:
25.3.2019
SKRAJŠ AN Z APIS
2. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V ČETRTEK, 21.3.2019 OB 17.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ, Vlado MLINAREC, Marta SMODIŠ
in Marija BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Iztok PERGAREC
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Špela SUKIČ – vodja
računovodstva v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice ter Klara
RAVNIHAR - pomočnica vodje pomoči na domu v Domu upokojencev dr. Franceta
Bergelja Jesenice
Predsednik Odbora je predlagal, da se z dnevnega reda 2. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti umakne točka 4 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine
Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK. Predlagal pa je
tudi, da se točka »Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu« obravnava kot druga točka dnevnega reda.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Iz dnevnega reda 2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti se umakne
točka 4 - Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Jesenice za leto 2019 –
PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK. Ostale točke dnevnega reda se
ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini
na domu se obravnava kot 2. točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda
se ustrezno preštevilčijo.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Drugih 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 1. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 16. 1. 2019
2. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu
3. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom
o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih
sredstev
4. Predlog Poročila o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto
2018
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
ZAPIS A
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 1. REDNI SEJI
ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI, KI JE BILA 16.1.2019
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 1. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
16. 1. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG SOGLASJ A K SPREMEMBI CENE SOCI ALNO
V ARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Uvodno obrazložitev so podale Petra Dečman, Klara Ravnihar in Špela Sukič.
V razpravi so sodelovali:
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Marija Mulej:
Pohvaliti mora storitev pomoč na domu, ker je zelo dragocena in potrebna. Že
večkrat je izpostavila, da bi morala biti cena te storitve diferencirana. Za nekatere
uporabnike res predstavlja cena minimalni strošek, za druge pa je to velik strošek.
Verjetno bi se tudi več uporabnikov odločilo za to storitev, če bi bila cena
diferencirana. Ta pobuda naj se večkrat posreduje Skupnosti zavodov.
Petra Dečman:
Na Skupnost zavodov je bila že posredovana pobuda, da se predlaga sprememba
zakonodaje glede diferenciacije cene za storitev pomoč na domu. Pobuda se bo
ponovno posredovala.
Marta Smodiš:
Trendi gredo v to smer, da bi čim več starostnikov ostalo doma, zato je dober
predlog, da se cena razlikuje glede na višino pokojnine.
Marija Bergant:
Zanima jo, koliko ur lahko traja en obisk pri starostniku v sklopu pomoči na domu.
Klara Ravnihar:
Obseg pomoči na domu je določen na podlagi potreb posameznika. Večinoma je
pomoč na domu organizirana v jutranjem, dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem
času. Od ponedeljka do petka, ter ob vikendih pa je organizirano tudi večerno
dežurstvo.
En obisk pri posamezni osebi običajno traja okoli ene ure, pri nekaterih uporabnikih
pa seveda tudi več, če to zahtevajo njegove potrebe. Po pravilniku pa eni osebi
pripada največ 20 ur teh storitev na teden.
Elvira Garibović:
Zanima jo, ali se sme potem preostanek ur prerazporediti na druge osebe.
Klara Ravnihar:
Dovoljeno je največ 20 ur na posameznika. Negovalke, ki izvajajo pomoč na domu,
morajo imeti opravljen izpit oz. nacionalno poklicno kvalifikacijo za socialno
negovalko. Se pa že pojavljajo problemi, ker je teh negovalk premalo.
Miha Rezar:
Zanima ga, ali bi bilo glede na socialni status posameznika možno uvesti tudi
diferenciran prispevek občine.
Petra Dečman:
Gre za enak predlog, ki bi pomenil, da bi bila pri posameznikih z nižjimi dohodki
subvencija Občine višja.
Elvira Garibović:
Zanima jo, ali Srednja šola Jesenice izvaja program bolničar – negovalec. Potrebno
je apelirati tudi na šole, da naj spodbujajo to izobraževanje, saj gre za potrebe
lokalnega okolja po tem kadru.
Petra Dečman:
Srednja šola Jesenice ta program izvaja. Ne gre pa za posebno privlačen poklic med
mladimi, zato je tudi zanimanja za ta poklic malo.
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Marta Smodiš:
Potrebno je spodbujati tudi prekvalifikacijo starejših.
Petra Dečman:
Cena za uporabnike ostaja nespremenjena, saj Občina Jesenice prevzema celotno
povečanje cene. Malenkostno povišanje je le za sobote in nedelje, kjer je razlika v
ceni razdeljena med Občino Jesenice in uporabnike.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
poda soglasje k ceni in subvenciji k ceni storitve pomoč na domu:
Cena storitve pomoč na
Ekonomska
Prispevek
Cena za
domu
cena
občine
uporabnike
v €/uro
v €/uro
v €/uro
Delovni dnevi
Nedelja
Prazniki in dela prosti dnevi

19,97
25,28
26,34

16,28
20,52
21,37

3,69
4,76
4,97

Cene stopijo v veljavo 1. 4. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ZAK LJUČNEGA R AČUNA PRORAČ UNA OBČINE
JESENICE
ZA LETO 2018 S POROČILOM O PORABI
SPLOŠNE
PRORAČUNSKE
REZERVACIJE
IN
PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Zaključni račun je predstavila Petra Dečman.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Moti ga, da uporabniki javnih objektov, npr. dvorane Podmežakla plačujejo samo
funkcionalne stroške, pri Zavodu za šport pa je ravno tako navedeno, da so sredstva
porabili za stroške električne energije, ogrevanje, vodo, itd. To se ne sklada, zato ga
zanima, kam gredo sredstva, ki jih plačujejo društva.
Petra Dečman:
Zavod za šport je upravljavec športne dvorane, balinišča, bazena in kegljišča. Javni
zavod dobiva račune za elektriko, vodo, komunalne storitve, itd. Za ure, ki jih Zavod
odda uporabnikom, pridobi tudi sredstva od teh uporabnikov.
Uporabniki dobijo sredstva na javnem razpisu, in ker so izvajalci letnega programa
športa plačajo samo subvencionirano ceno, ki pokriva nastale stroške. Zavod za
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šport pa mora plačati tudi fiksne stroške (npr. priključnina), ki pa niso vključeni v
ceno, ki jo plačajo uporabniki.
Vlado Mlinarec:
Zavodu za šport se namenja okoli 1,5 milijona EUR. Če je športna dvorana zasedena
skoraj cel dan, se resno sprašuje, kam gredo ta sredstva, ki jih plačujejo društva.
Petra Dečman:
Od 113.000 EUR stroškov 80.000 EUR odpade na bazen Ukova. Stroške Zavod vodi
tudi po objektih, tako da je poraba sredstev transparentna, kar je razvidno tudi iz
njihovega letnega poročila, ki ga obravnava Svet zavoda.
Vlado Mlinarec:
Predlaga, da se pripravi obrazložitev tako, da bo razvidno, koliko znašajo vsi stroški
obratovanja športnih objektov ter koliko zagotavlja občina (kar Zavod za šport ne
odda uporabnikom v najem).
Marija Bergant:
Zanima jo, zakaj se za pomoč hokeju ne organizira nekega koncerta.
Petra Dečman:
Zavod za šport je večkrat že poskušal z organizacijo koncerta, vendar ni nekega
pravega odziva. Za koncert Moje pesmi, moje sanje je bilo npr. prodanih zgolj nekaj
deset vstopnic.
Vlado Mlinarec:
Na Jesenicah imamo blok, katerega stanovalci so se odločili, da se bodo greli na
sončno energijo. Na Jesenicah so najmanj tri šole, ki bi bile lahko samooskrbne tako
z elektriko, kot tudi s toplo vodo, predvsem Osnovna šola Koroška Bela. Prihranili bi
pri stroških elektrike in ogrevanja, zato je potrebno resno razmisliti o tem predlogu.
Mag. Valentina Gorišek:
Občina že zbira podatke o javnih objektih, na katerih bi bilo možno postaviti sončne
elektrarne. Ko bodo zbrani vsi potrebni podatki, bodo le-ti posredovani vsem
potencialnim ponudnikom.
Marija Mulej:
V proračunu se sredstva namenjajo tudi za mrliško pregledno službo, ki je
organizirana tako, da jo financirajo lokalne skupnosti, izvajajo pa jo zdravniki,
zaposleni v Osnovnem zdravstvu Gorenjske. Problem je nastal, ker so se zdravniki v
občini Kranj odločili, da te službe ne bodo več opravljali, ker so preobremenjeni.
Njihova stiska je razumljiva, saj splošnih zdravnikov primanjkuje. Ob tem problemu je
potrebno skupaj z ZZZS in SOS priti do dogovora, da je plačnik in izvajalec mrliško
preglede službe ZZZS.
Petra Dečman:
Konec preteklega leta je bila posredovana skupna pobuda županov, da naj se
mrliško pregledna služba ustrezno organizira ter uredi tudi financiranje iz drugih
virov.
Elvira Garibović:
Na seji Sveta Glasbene šole Jesenice je bilo postavljeno vprašanje, ali bi arhiv iz
Glasbene šole lahko preselili v Ruardovo graščino, ali pa na kakšno drugo primerno
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lokacijo. Delavsko stanovanje Glasbene šole niti ne ovira, prostor, v katerem je sedaj
arhiv, pa bi izkoristili za prostor za orkester, ki se sedaj seli po različnih prostorih.
Mag. Valentina Gorišek:
Pobuda je bila posredovana tudi na Občino, zato je bil z ravnateljico Glasbene šole
Jesenice ter direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice že izveden sestanek.
Dogovorjeno je bilo, da se preveri možnost, ali bi kakšen prostor v Ruardovi graščini
lahko namenili tudi za arhiv.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto 2018 s poročilom o
porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih
sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG POROČILA O RE ALIZACIJI NAČRTA RAVN ANJ A S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2018
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 Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja s premičnim premoženjem za
leto 2018, ki vključuje Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leto 2018 in Načrt pridobivanja premičnega premoženja v
last Občine Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
5.1 Petra Dečman:
Pobuda glede Spominskega parka, ki je bila dana na prejšnji seji Odbora, je bila
posredovana na ZVKD. Njihov odgovor se še pričakuje.
Pobuda glede hitrostne omejitve pri FZAB je bila posredovana na Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu. SPV se načeloma strinja z namestitvijo table »VI
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VOZITE«, prosijo pa, da FZAB posreduje predlog, na kateri lokacija bi bila ta tabla
najbolj smiselna.
Marta Smodiš predlaga namestitev table iz smeri od križišča (križišče proti
trgovskemu centru, kjer je takoj za križiščem tudi prehod za pešce) proti
železniškemu nadvozu. Predlog se posreduje na SPV.

5.2 Marija Bergant:
Če OŠ Toneta Čufarja ne bo omogočila uporabe igrišča za športne in rekreacijske
namene (npr. za igre z žogo), bodo otroška igrišča na območju Plavža uničena.
Vlado Mlinarec:
Če je pri OŠ Toneta Čufarja prostor namenjen za igrišče, potem naj se to igrišče tudi
uporablja. V nasprotnem primeru pa naj šola da predlog, da naj se igrišče spremeni v
parkirišče in naj se na tej površini zarišejo parkirna mesta.

5.3 Vlado Mlinarec:
Na vseh odborih je bil sprejet sklep oz. je bila dana pobuda, da se na dnevni red
marčevske seje Občinskega sveta uvrsti točka o deponiji Mala Mežakla. Ta točka bi
morala biti obravnavana na marčevski seji, ker je bila na prejšnji seji Občinskega
sveta dana pobuda.

5.4 Vlado Mlinarec:
Prosi, da Občina Jesenice organizira sestanek z ravnateljico Vrtca Jesenice glede
kadrovskih zadev v Vrtcu.
5.5 Marta Smodiš:
Pred Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin študentje velikokrat kadijo. Zanima jo, ali
lahko pride kakšen redar na ogled, ker je na tem območju prepovedano kaditi.
Petra Dečman:
Prosi, da Fakulteta posreduje hišni red in bo redar lahko prišel pogledat.
5.6 Elvira Garibović:
Pri Metuljčku križišče še ni urejeno, zato tudi ni še postavljenega semaforja. Omejitev
na tem delu je 30 km/h, zato bi morali na to križišče postaviti vsaj delovni premični
semafor, saj na tem delu prečka cesto tudi veliko otrok iz OŠ Toneta Čufarja.
5.7 Elvira Garibović:
Po Ulici staneta Bokala v času rekonstrukcije regionalne ceste R2 poteka ves
promet, tudi avtobusni. Vozniki večinoma ne vozijo pod 60 km/h, na celi ulici pa ni
nobenega prehoda za pešce. Prosi, da se na tem območju uredi prehod za pešce in
omeji hitrost vožnje.

5.8 Vlado Mlinarec:
13.3.2019 je bil pri županu sestanek s predstavniki Zavoda Sopotniki, da bi tudi
Občina Jesenice pristopila k temu projektu. Letni strošek Občine za ta projekt je
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6.000 EUR in eno sponzorsko vozilo. Delo bi opravljali prostovoljci, storitev pa bi bila
za uporabnike brezplačna. Je pa razočaran nad odzivom župana, zato predlaga, da
se ta projekt predstavi tudi članom Odbora.

5.9 Miha Rezar:
Policijo naj se obvesti, da se na parkirišču za Mladinskim centrom Jesenice zbira
skupina mladih, ki uživa prepovedane substance.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 19.00
uri.

ZAPISALA
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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