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SKRAJŠAN ZAPIS
1. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 06.12.2006 OB 18.00 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Ibrahim SMAJIĆ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK,
Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Ivana PRETNAR in Doroteja SMOLEJ.
OSTALI PRISOTNI: Barbara TOMAN – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne
zadeve.
Pred začetkom seje je predsednik Odbora pozdravil vse prisotne članice in člane, ki
so tudi potrdili, da so vsi dobili sklep Občinskega sveta o imenovanju.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji dnevni red:
1. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2007 – DRUGA OBRAVNAVA.
2. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 – DRUGA
OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Barbara Toman pojasnila spremembe, ki so nastale med
prvo in drugo obravnavo proračuna občine Jesenice za leto 2007 na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.
V razpravi so sodelovali:
Marija Mulej:
 Zanima jo, kako se izvaja projekt varne hiše?
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Barbara Toman:
 Varno hišo je ustanovilo 17 občin soustanoviteljic. Nacionalni program je
predvideval širitev mreže varnih hiš, zato se je ta varna hiša tudi ustanovila.
 V varno hišo se zatečejo predvsem ženske in otroci, ki so žrtve nasilja v
družini, v okviru delovanja varne hiše pa se potem zanje izvajajo različni
programi rehabilitacije.
Marija Mulej:
 Zanima jo, ali ima potem občina Jesenice, kot ena od soustanoviteljic, potem
tudi možnost, da namesti svoje prebivalce v to varno hišo?
Božidar Pogačar:
 Pri točki Vprašanja in pobude je imel namen povedati, da je v okviru Občine
pripravljena zelo dobra predstavitev varne hiše, Centra za socialno delo, doma
za ostarele ipd. Zato predlaga, da se na eni izmed sej Odbora za delo,
družino, socialne zadeve ter zdravstvo predstavi dejavnost, problematiko in
aktivnosti teh organizacij.
 Lokacija varne hiše je tajna, ima pa ta hiša tudi svojo številko, tako da ljudi
vanjo lahko nameščajo tudi druge inštitucije, čeprav se najbolj običajno to
nameščanje opravlja preko Centra za socialno delo.
Ljudmila Ilenič:
 Njihova krajevna skupnost je leta 2003 dala pobudo, naj se na Jesenicah
poišče prostor, kjer bodo varovana stanovanja za starejše občane. Takrat je
bila županu in občinskim službam ponujena v razpravo možnost, da se ta
stanovanja naredijo v bivšem samskem domu na Plavžu.
 Pri njej sta bila dva občana, ki imata v tej hiši lokale – gospa Kilibarda, ki ima
frizerstvo in gospod Blažič, ki ima mesnico.
 Gospod Blažič jo je opozoril, da je svoj del že dal naprodaj, ter da upravitelj te
hiše v njej sedaj želi narediti profitna stanovanja.
 To vprašanje postavlja zato, ker krajevni skupnosti nihče ni odgovoril na
njihovo pobudo. Članom sveta krajevne skupnosti pa se je ta hiša zdela zelo
primerna za varovana stanovanja, ker stoji v neposredni bližini doma za
starejše občane in Splošne bolnišnice Jesenice.
Božidar Pogačar:
 Za bivši samski dom na Plavžu je bilo že kar nekaj idej, med drugim tudi ta, da
naj bi v tej stavbi imela svoje prostore Visoka šola za zdravstveno nego.
Dejstvo pa je, da je za objekt, ki bi ga namenili za kakršenkoli namen, po
trenutni politiki Vlade RS, potrebno dobiti nekoga, ki ima toliko finančnih
sredstev, da prostore lahko prilagodi dejanskim potrebam. Na Jesenicah pa je
to veliko težje kot tam, kjer je ekonomska moč ljudi bistveno večja.
 V Domu dr. Franceta Berglja imajo jasen načrt o širitvi doma, o dnevnem
centru za starejše občane in tudi o varovanih stanovanjih.
 Potreba po varovanih stanovanjih sigurno je, čeprav glede na izkušnje iz
drugih krajev po Sloveniji, sam osebno meni, da je prioriteta adaptacija doma
za ostarele, ki se vleče že najmanj osem let. Če pa bo prišlo do adaptacije
Doma dr. Franceta Berglja, pa naj se ne pričakuje povečanja števila postelj,
ampak naj se pričakuje dvig standarda.
 Občina Kranjska Gora je našla investitorja, ki naj bi v Kranjski Gori zagotovil
60 oz. 120 postelj, ki se bodo namenile nekaj za dopustnike, nekaj pa za
njihove občane. S tem se bo rešil vsaj ta problem, da čakalna doba za
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namestitev v splošni socialni zavod ne bo več 6 ali 7 mesecev, ampak bo
bistveno krajša.
Ljudmila Ilenič:
 Sama kljub vsemu zelo težko odstopi od svojega razmišljanja, ker se v
krajevnih skupnostih spozna, kakšne socialne podlage imajo prebivalci
Jesenic. Ta trenutek zato ne razmišlja o varovanih stanovanjih v Kranjski Gori,
ki bodo sigurno imela višji standard, ampak razmišlja o ljudeh, ki so sami v
stanovanjih in se sami težko še prebijajo skozi življenje. Zato trdi, da je na
Jesenicah potrebno gledati predvsem na te ljudi.
Marija Mulej:
 Glede na to, da se predvideva obnova Doma dr. Franceta Berglja, se
sprašuje, ali je res smiselno, da se gre v obnovo z višjim standardom, glede
na razmere na Jesenicah. Potrebuje se le dodatno število postelj, saj kolikor
sama pozna ta dom, le-ta nima tako slabega standarda, da bi bilo potrebno
težiti k temu, da bi z višjim standardom privabili več ljudi.
Branka Doberšek:
 Zanima jo, kdo bo odločal o tem, ali se bo šlo v nadstandard ali v razširitev
Doma dr. Franceta Berglja?
Božidar Pogačar:
 Gre za del doma, ki je star 50 let in nima niti ustreznih sanitarij, kar pomeni, da
so bivalni pogoji v tem delu doma izredno slabi.
 Dom dr. Franceta Berglja je na Ministrstvu uvrščen na 4. mesto za adaptacijo,
vendar pa je na žalost že dve leti popoln zastoj pri adaptacijah in gradnjah.
Branka Doberšek:
 Sama osebno in tudi njihova skupina na predlog proračuna nimajo nobenih
pripomb.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo nima pripomb na
področju socialnega in zdravstvenega varstva, zato predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2007 v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
VPRAŠANJA IN POBUDE
2.1 Božidar Pogačar:
Predlaga, da predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo, na
eno izmed naslednjih sej Odbora uvrsti tudi točko dnevnega reda, v okviru katere se
bodo predstavili projekti in organizacije, ki so socialno varstvenega značaja; to so
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Center za socialno delo, Ozara, Mladinski center Jesenice, Varna hiša Gorenjske,
Krizni center za mlade Lesce in Dom dr. Franceta Berglja.
Predsednik Odbora je predlagal v sprejem naslednjo pobudo
POBUDA:
Na eno izmed naslednjih sej Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo se uvrsti posebna točka dnevnega reda, v okviru katere se izvede
predstavitev socialno varstvenih organizacij: Centra za socialno delo Jesenice,
Ozare, Mladinskega centra Jesenice, Varne hiše Gorenjske, Kriznega centra za
mlade Lesce in Doma dr. Franceta Berglja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Pobuda je bila sprejeta.

2.2 Ljudmila Ilenič:
Zanima jo, kaj se dogaja s stavbo bivšega samskega doma na Plavžu, za katero je
krajevna skupnost leta 2003 že dala pobudo, da naj se nameni za varovana
stanovanja?

2.3 Ljudmila Ilenič:
Predlaga, da se do naslednje seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo pripravi bolj podrobna obrazložitev o tem, za katere namene se iz
proračuna zagotavljajo finančna sredstva Območnemu združenju Rdečega križa in
drugim humanitarnim projektom in programom. V krajevnih skupnostih se je namreč
leta 2002 ugotovilo, da so nekateri krajani oz. starejši občani večkrat deležni raznih
pozornosti, nekateri pa nikoli.

2.4 Ljudmila Ilenič:
Veliko se govori o internetnih obvestilih za socialno ogrožene prebivalce. Vendar pa
sam meni, da ti ljudje, ki so socialno ogroženi, doma sigurno nimajo interneta.
Božidar Pogačar:
Čisto vse inštitucije imajo tudi zloženke, kaj več kot to, pa eventualno že ni možno
narediti. Lahko se edino posredujejo še dodatne objave po radiu ali v občinskem
časopisu.

2.5 Ibrahim Smajić:
Predlaga, da se v vsako številk Jeseniških občinskih novic vključi tudi rubrika iz
socialnega področja.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.40 uri.
ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIĆ
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