OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
T: 04 58 69 200
E: obcina.jesenice@jesenice.si
www.jesenice.si

Številka:
Datum:

900-10/2018
8. 5. 2020

SKRAJŠAN ZAPIS
10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti,
ki je bila v četrtek, 7. 5. 2020, ob 17.00
v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice

PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Elvira GARIBOVIĆ, Marta SMODIŠ, Marija BERGANT, Marija MULEJ, Iztok PERGAREC in
Vlado MLINAREC
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Klavdija
ABRAM ARNEŽ in Špela SUKIČ – Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, prim. Saša LETONJA
- Zdravstveni dom Jesenice in Mojca LEVSTIK – Kabinet župana
Dr. Gregor Hudrič je predlagal, da se z dnevnega reda 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti
umakne točka 6 – Predlog za izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 –
2022 – projekt »JES odločam«.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Iz dnevnega reda 10. redne seje Odbora za družbene dejavnosti se umakne točka 6 – Predlog za
izvedbo participativnega proračuna Občine Jesenice v obdobju 2020 – 2022 – projekt »JES
odločam«. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

Predsednik Odbora je predlagal, da se točka 4 - Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih
programov za obdobje 2020 – 2023 in točka 5 - Predlog soglasja k spremembi cene socialno
varstvene storitve pomoč na domu obravnavata kot 2. in 3. točka dnevnega reda.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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SKLEP:
Točka 4 - Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 – 2023
in točka 5 - Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu se
obravnavata kot 2. in 3. točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
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 9. redni seji Odbora za
družbene dejavnosti, ki je bila 30. 1. 2020
2. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2020 - 2023
3. Predlog soglasja k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč na domu
4. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2019 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporejanju proračunskih sredstev
5. Predlog Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice
– PRVA OBRAVNAVA
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA S POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 9. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 30. 1. 2020
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 9. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 30. 1. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2020
– 2023
Uvodno obrazložitev sta podala mag. Valentina Gorišek in prim. Saša Letonja.
V razpravi so sodelovali:
Iztok Pergarec:
Projekt podpira, saj so dodatni prostori za izvajanje zdravstvene dejavnosti nujno potrebni. Zanima
pa ga, na kakšen način lahko Občina Jesenice pride do prostorov na Cesti maršala Tita 78/a.
Prim. Saša Letonja:
Postopki za prenos prostorov že potekajo, upa pa, da bodo na državni ravni čimprej sprejeli odločitev,
da se prostori prenesejo v last Občine Jesenice.
Marija Mulej:
Projekt je potrebno podpreti, saj predstavlja nadgradnjo zdravstvenega sistema. Z vsemi
preventivnimi programi, ki se bodo lahko izvajali v novih prostorih, se bo lahko preprečilo
marsikatero bolezensko stanje in prihranilo tudi sredstva, ki so bistvena večja, kadar je potrebno
bolnike zdraviti, kot pa kadar se izvajajo preventivni ukrepi.
Prim. Saša Letonja:
Upa, da se bodo prostori prenesli v last Občine Jesenice. Na Ministrstvu so namreč želeli imeti že
pripravljen celoten projekt, čeprav prostori še niti niso v občinski lasti.
Mag. Valentina Gorišek:
Postopek za prenos prostorov vodi MGRT, ker postopek teče po določilih Zakona o skladnem
regionalnem razvoju. Za pridobitev premoženja za izvedbo predstavljenega projekta veljajo isti pogoji
kot za pridobitev evropskih sredstev. Prijava je na Ministrstvo že oddana, ravno tako pa so bili že
posredovani tudi idejni projekt in zahtevane obrazložitve. Potrebno je posredovati še sklep
Občinskega sveta o uvrstitvi novega projekta v Načrt razvojnih programov, finančno konstrukcijo ter
podpisano pismo o nameri z OZG oz. ZD Jesenice. V kolikor idejni projekt ne bo zadostoval, bo
potrebno pridobiti še PGD in PZI. Končno odločitev o prenosu prostorov pa mora sprejeti Vlada RS.
Marta Smodiš:
Zanima jo, koliko je prostora v stavbi na Cesti maršala Tita 78/a, ter ali se načrtuje, da bi se vsa
preventivna dejavnost potem preselila v nove prostore.
Mag. Valentina Gorišek:
V pritličju prostori merijo 467 m2, v prvem nadstropju pa 434 m2. Občina Jesenice je lastnica približno
polovice teh prostorov, vendar so prostori razporejeni tako, da ne bi bilo funkcionalno, če bi obnovili
samo prostore, ki so v občinski lasti. Potrebno je namreč obnoviti vse prostore, vključno z nosilno
konstrukcijo objekta.
Prim. Saša Letonja:
V primeru prenos teh prostorov v občinsko last, bi se vsa preventivna dejavnost potem preselila v te
nove prostore.
Železniški zdravstveni dom je prenehal s svojo ambulanto na lokaciji železniške postaje, tako da je
Zdravstveni dom pridobil še eno dodatno ambulanto in sedaj v Zdravstvenem domu Jesenice deluje
10 ambulant družinske medicine. Dva zdravnika delo opravljata v isti ambulanti, ker prostora v
Zdravstvenem domu primanjkuje.
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Vlado Mlinarec:
Če je Ministrstvo začelo s postopkom, potem verjetno tudi Vlada ne bo nasprotovala prenosu teh
prostorov.
Marija Mulej:
Gre za širitev dejavnosti, zato jo zanima, ali se pričakujejo kakšne težave pri odobritvi izvajanja teh
dejavnosti, saj se bo potrebovalo tudi nekaj več kadra.
Prim. Saša Letonja:
Projekt bo predvidoma zaključen leta 2023. Do takrat se bodo po Sloveniji že ustvarili centri za
krepitev zdravja. Skupnostno psihiatrijo na domu pa bi že uvedli, če bi v tem trenutku imeli ustrezen
kader. To je projekt za deset ljudi in za ta projekt bi takoj lahko pridobili sredstva.
Center za krepitev zdravja bi potreboval približno šest dodatno zaposlenih ljudi. Po do sedaj znanih
podatkih, ne pričakuje težav z nadaljnjim delovanjem centra, saj naj bi v vsaki pokrajini delovala dva
ali trije taki centri. Center za krepitev zdravja za Zgornjo Gorenjsko je lahko vzpostavljen samo na
Jesenicah.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se v Načrt razvojnih
programov za obdobje 2020 – 2023 uvrsti nov projekt »Celostna prenova stavbe na C. m. Tita 78a,
Jesenice« (šifra NRP: OB041-20-0001).
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG SOGLASJA K SPREMEMBI CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ NA DOMU
Uvodno obrazložitev sta podali Petra Dečman in Špela Sukič.
V razpravi so sodelovali:
Marija Bergant:
Pomoč na domu se izvaja v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, zato jo zanima, koliko
oskrbovalk izvaja pomoč na domu, saj je potreb po tej storitvi vedno več.
Klavdija Abram Arnež:
Trenutno pomoč na domu izvaja 31 oskrbovalk, uporabnikov pomoči na domu pa je 205. Dnevno pa
iz območja občine Jesenice prihajajo nove vloge za izvajanje pomoči na domu.
Vlado Mlinarec:
Poleg plač so se povečali tudi dodatki, kar ravno tako vpliva na povišanje cene. Dodatek za nedeljo
npr. znaša 90 %, dodatek za praznik 120 %, itd.
Špela Sukič:
Vsi dodatki so določeni z zakonom in jih javni zavod ne določa samostojno. Ti dodatki veljajo za
celoten plačni sistem v javnem sektorju.
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Marija Mulej:
Cene pomoči na domu bi morale biti diferencirane glede na ekonomski status uporabnika. Marsikdo,
ki ima nizko pokojnino, izpade iz sistema pomoči na domu, ker so cene zanj previsoke. Preko
skupnosti socialnih zavodov bi se te zadeve morale urediti, pa bi verjetno imeli vsaj tretjino več
uporabnikov.
Petra Dečman:
Ta pobuda se je večkrat že posredovala, vendar se očitno čaka, da se bo to področje uredilo v zakonu
o dolgotrajni oskrbi.
Elvira Garibović:
Veseli jo, da se cena za uporabnike zelo malo zvišuje. Zanima jo, kaj pomeni rezervacija storitve
pomoči na domu in v kakšnih primerih se ta rezervacija zaračunava.
Špela Sukič:
Rezervacija storitve pomoči na domu se uporabnikom ne zaračunava, vendar pa je potrebno imeti
ceno določeno in potrjeno s strani Občinskega sveta. Tudi revizorka je opozorila, da je potrebno imeti
to ceno določeno na ceniku.
Dr. Gregor Hudrič:
71. člen prvega korona zakona določa, da bodo tako dodatki po kolektivni pogodbi, kot tudi dodatki,
ki so določeni v 71. členu zakona, refundirani s strani državnega proračuna na podlagi posredovanih
zahtevkov. Občina Jesenice je zadržala izplačilo teh dodatkov, dokler ne bo na podlagi posredovanih
zahtevkov pridobila neke povratne informacije s strani Ministrstva za finance.
Dvig minimalne plače ravno tako vpliva na dvig stroškov in posledično na dvig cene storitve za končne
uporabnike.
Marta Smodiš:
Prav je, da se izplačajo dodatki za tiste zaposlene, ki izvajajo aktivnosti v času razglašene epidemije.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da poda soglasje k
cenam storitve pomoč na domu:
Cena storitve pomoč na domu
Ekonomska cena
Prispevek občine
Cena za
v €/uro
v €/uro
uporabnike v
€/uro
Delovni dnevi
20,83
16,98
3,85
Nedelja
27,47
22,33
5,14
Prazniki in dela prosti dnevi
29,69
24,12
5,57
Cene stopijo v veljavo 1. 6. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da poda soglasje k
cenam rezervacije storitve pomoč na domu:
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80 % cene ure
pomoči na domu
v €/uro
Cena za obračun rezervacije storitve
pomoč družini na domu

16,66

Cena obračuna
rezervacije za
Občino Jesenice
v €/uro
13,58

Cena obračuna
rezervacije za
uporabnike v
€/uro
3,08

Cene stopijo v veljavo 1. 6. 2020.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2019 S POROČILOM O
PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato 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 2019 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije
in prerazporejanju proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman, ki je na vprašanje Elvire Garibović tudi pojasnila, da v
odloku ni omejitev, ki bi onemogočale, da posameznik lahko večkrat pridobi sredstva za
izobraževanje iz občinskega proračuna. Dijak, ki je zainteresiran za dodatno izobraževanje na različnih
področjih, lahko vsako leto pridobi sredstva na razpisu. Večina izobraževanj za brezposelne osebe pa
je brezplačna in se izvaja preko Zavoda za zaposlovanje in preko ljudskih univerz.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog
Odloka o spremembah Odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice v prvi
obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
6.1 Petra Dečman:
Ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice je posredoval pisno pojasnilo, da bodo v
sanitarije namestili senzorje in na ta način poskrbeli, da se smrad v sanitarijah odpravi.

6.2 Marija Bergant:
Zanima jo, kakšno vlogo ima Občina Kranjska Gora v Gornjesavskem muzeju Jesenice, saj bi v Kranjski
Gori muzej radi povezali s turizmom, na Jesenicah pa te povezave ni. Zanima jo, ali se na Jesenicah
muzej ne povezuje s turizmom iz razloga, ker potem ne bi bil več upravičen do državnih sredstev.
Dr. Gregor Hudrič:
Gornjesavski muzej Jesenice je javni zavod, v sklop katerega med drugim sodi tudi Slovenski planinski
muzej. Gornjesavski muzej izvaja gospodarsko javno službo, za izvajanje katere del sredstev pridobi
tudi od države. Slovenski planinski muzej je verjetno res bolj turistično naravnan, vendar pa je
osnovna dejavnost muzeja ohranjanje kulturne dediščine.
V obnovljeno Ruardovo graščino bo ravno tako potrebno z zanimivimi vsebinami privabiti več
obiskovalcev, kar pa je povezano tudi s turizmom.
Petra Dečman:
Do obnove Ruardove graščine je bil muzejski del samo v pritličju, ves ostali prostor pa je bil praktično
nedostopen. Z obnovo objekta se sedaj pridobiva tri etaže, in bo s tem tudi omogočeno, da bodo na
voljo interaktivne vsebine, ki so za obiskovalce tudi bolj privlačne. Gornjesavski muzej Jesenice v vseh
organizacijskih enotah, ki jih pokriva, skrbi tako za objekte, kot tudi za programe.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 18.30 uri.

Pripravila:
Mojca Levstik

Miha Rezar
PREDSEDNIK ODBORA ZA
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
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