OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo

Številka: 032-11/2007
Datum: 15.11.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
8. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 14.11.2007 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ – predsednik, Marija MULEJ, Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR,
Ivana PRETNAR in Doroteja SMOLEJ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Branka DOBERŠEK.
OSTALI PRISOTNI:
Slavka BRELIH – direktorica občinske uprave ter Barbara TOMAN in Tanja
ANTONIČ – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 7. redne seje Odbora z dne
17.10.2007.
2. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
DRUGA OBRAVNAVA.
3. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2008 in za leto 2009 – PRVA
OBRAVNAVA.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 7. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 17.10.2007
Ljudmila Ilenič je povedala, da je na seji Občinskega sveta Statutarna komisija
poročala, da so bile na matičnem Odboru dane samo slovnične pripombe, ki
spreminjajo smiselnost. Od slovničnih pripomb na seji Odbora so bile samo tri vejice,
ostale pripombe pa so bile jezikovne in so se nanašale neposredno na vsebino
Odloka. Vse pripombe je še enkrat temeljito pregledala, vendar v njih ne vidi
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slovničnih pripomb, vidi pa jezikovne, ki so se nanašale na enostavnejše
razumevanje posameznih členov Odloka.
Po razpravi in pregledu skrajšanega zapisa je bil sprejet
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 7. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 17.10.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
OBČINI JESENICE – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodu je Tanja Antonič obrazložila spremembe Odloka, ki so bile pripravljene med
prvo in drugo obravnavo.
V razpravi so sodelovali: Ljudmila Ilenič, Marija Mulej in Ibrahim Smajić.
Ljudmila Ilenič je povedala, da se ji zdi prav, da člani Občinskega sveta svoje
znanje uporabljajo na sejah matičnih delovnih teles. Primerno bi bilo namreč, da se te
stvari slišijo in ne da se samo reče, da so se pač popravile še vejice. Zgleda, da se
vejice ljudem ne zdijo pomembne, vendar pa so zelo pomembne, saj se ob slabi rabi
vejic lahko zelo spremeni pomen besedila. Preden se bo Odlok dal v vsakdanjo rabo,
naj se zato popravijo še naslednje slovnične napake:
 v 1. odstavku 4. člena ni potrebnih vejic;
 v zadnjem odstavku 4. člena naj se črta beseda »je« pred besedo »vlagatelj«;
 v zadnjem odstavku 4. člena pred besedo »oziroma« ni vejice;
 v 1. odstavku 5. člena je vejica za besedo »vlagatelji«;
 v 1. odstavku 5. člena za besedo »Odloka« ni vejice;
 v 2. odstavku 5. člena (tretja alineja) je vejica za besedo »starša«;
 v 2. odstavku 6. člena je vejica za besedo »odločbo«.
Marija Mulej je povedala, da je pohvalno, da nekdo opazi tudi take napake, saj vsi
nimajo takega slovničnega znanja.
Ibrahim Smajić je predlagal, da se naveden pripombe upoštevajo pri pripravi
čistopisa Odloka.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o enkratni denarni pomoči
za novorojence v občini Jesenice v drugi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 IN ZA LETO 2009 –
PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev predloga Proračuna občine Jesenice za leto 2008 je podala
Barbara Toman.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih iz pristojnosti Odbora za delo,
družino, socialne zadeve ter zdravstvo so sodelovali:
Božidar Pogačar:
 Glede na to, da se sprejema proračun za leti 2008 in 2009 ga zanima, kaj se
bo zgodilo v primeru, če so bodo v tem obdobju pokazale potrebe po
organizaciji nečesa, kar sedaj še ni predvideno? Ali bodo ti projekti možni šele
v letu 2010, ali se bodo sredstva lahko prerazporedila ob rebalansu
proračuna? Velika verjetnost je namreč, da bo na Gorenjskem poleg varne
hiše organiziran tudi materinski dom.
 Osebno je mnenja, da bo na področju družinskega pomočnika prišlo do
zmanjšanja števila teh pomočnikov zaradi zaostrene zakonodaje in novih
pristopov, ki zahtevajo od ljudi in od družinskih pomočnikov določeno
financiranje, ki ga ljudje ne sprejemajo.
 V proračunu so namenjena določena sredstva za pomoč na domu. Vendar pa
bi bilo potrebno razmišljati o pocenitvi te storitve za uporabnike oz. o večjem
vložku občine za večjo dostopnost ljudi do teh storitev.
Marija Mulej:
 Zanima jo, kako so se glede na demografsko situacijo, planirala sredstva za
leti 2008 in 2009? Glede na to, da se delež starostnikov v populaciji povečuje,
jo zanima, ali je predvideno, da se bodo tudi sredstva z leti povečevala?
Barbara Toman:
 V letošnjem letu je približno 75-80 oskrbovance za katere občina skrbi v okviru
institucionalnega varstva. Za leti 2008 in 2009 se je predvidevalo povečanje
števila teh oskrbovancev, ob upoštevanju, da se bo povečala tudi cena
oskrbnine. Za leto 2008 se je tako planiralo sofinanciranje za 85
oskrbovancev, za leto 2009 pa za 90 oskrbovancev.
Slavka Brelih:
 Povečanje števila oskrbovancev je zelo težko načrtovati zaradi pomanjkanja
podatkov in zaradi omejenih kapacitet za namestitev teh oskrbovancev.
 Država je od lokalnih skupnosti zahtevala podatke, koliko sredstev so od leta
2006 porabile za družinske pomočnike, saj namerava v prihodnje to dejavnost
prenesti v pristojnost pokrajin.
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Božidar Pogačar:
 Na nivoju države je narejena strategija za varstvo starejših do leta 2015. V tej
strategiji so demografski podatki, ki kažejo, da bo kmalu prišlo iz 350.000
upokojencev na 450.000 – 500.000 upokojencev. Ravno iz tega razloga je
Vlada izredno hitro začela pripravljati predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi,
vendar pa se v zadnjem letu na tem področju ni nič naredilo. Zato je potrebno
za to področje med drugim narediti tudi neko strategijo, ki bo zajemala tudi
ukrepe za pridobitev večposteljnih kapacitet za dolgotrajno oskrbo.
 Sam na vseh nivojih predlaga, da bi prišlo do čim prejšnjega sprejema
omenjenega zakona o dolgotrajni oskrbi, vendar se boji, da ta zakon še dolgo
ne bo sprejet. Zakon namreč predvideva, da se vse dodatke za tujo nego in
pomoč, veteranske dodatke, ipd. neha izplačevati in gredo v skupno blagajno.
 Pred tremi leti se je skupaj z direktorjem Zdravstvenega doma in z direktorjem
Splošne bolnišnice Jesenice za naše področje že začela pripravljati neka
strategija za dolgotrajno oskrbo, vendar pa se sedaj na tem področju ne dela
nič, ker se čaka na sprejem zakona.
 Mesta v domovih za ostarele bo potrebno povečevati in eventuelno najti tudi
koncesionarja za to dejavnost. Sam ima upanje, da bo do leta 2009 v Kranjski
Gori res narejen dom za stare, saj bo s tem na tem območju ta problem kar za
nekaj časa rešen.
Slavka Brelih:
 Po njenem mnenju tudi nov dom za ostarele v Kranjski Gori ne bo rešitev, kajti
verjetno bo pri namestitvi v ta dom deloval predvsem ekonomski vidik, tako da
se bodo vanj vselili tudi ljudje iz drugih koncev Slovenije.
 Povečanje kapacitet v domovih za ostarele je v pristojnosti države, vendar pa
Ministrstvo v Domu dr. Franceta Berglja povečanja kapacitet ne predvideva.
Božidar Pogačar:
 V zadnjih štirih letih ni bil povečan noben dom za ostarele, ki bi bil financiran s
strani države. Lokalne skupnosti naj bi po njihovem mnenju morale poiskati
financerja, ki bi zgradil nove kapacitete, država pa bi potem plačevala
najemnino. To pomeni, da se razvoj te dejavnosti spet odvija v odvisnosti od
ekonomske moči lokalne skupnosti.
Ljudmila Ilenič:
 Razmišljala je, ali se sploh ve, koliko je na Jesenicah po stanovanjih starejših
ljudi. Na Plavžu so z izjemo stolpnic, tri ali štiri nadstropne stavbe, v katerih
starejši ljudje po stopnicah zelo težko pridejo do svojih stanovanj. Sama v
njihovem bloku najmanj trikrat na dan pomaga starejšim ljudem kakšno stvar
prinesti do njihovega stanovanja.
 Pri teh stanovanjih, ki so brez dvigal, pa v njih stanujejo ljudje po 75. letu
starosti, naj se poskuša za te ljudi bolj organizirano poskrbeti. Ivanka Zupančič
je na seji sveta KS govorila o prostovoljcih, ki naj bi se organizirali preko
krajevnih skupnosti. Sama se je zelo navdušila nad to idejo, saj bi se starejšim
ljudem na ta način lahko veliko pomagalo.
 Zanima jo, kakšna je vsebinska razlika med družinskim pomočnikom in
pomočjo na domu?
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Barbara Toman:
 Status družinskega pomočnika lahko dobi sorodnik ali nekdo, ki živi na istem
naslovu, kot oskrbovanec. Družinski pomočnik 24 ur na dan skrbi za invalidno
osebo in zato prejema delno plačilo za izgubljen dohodek.
 Pomoč na domu pa je oblika socialne oskrbe, ki jo izvaja Dom dr. Franceta
Berglja, z uporabniki pa je dogovorjeno, koliko ur na teden potrebuje oskrbo.
Občina sofinancira 50 % stroškov za pomoč na domu.
Ljudmila Ilenič:
 Zanima jo, kaj se zgodi v primeru, če sorodniki ne morejo skrbeti za invalidne
osebe, tako kot je za družinske pomočnike to predvideno?
Božidar Pogačar:
 Področje družinskih pomočnikov je zakonsko urejeno tako, da so družinski
pomočniki v glavnem brezposelne osebe, ki se na ta način umaknejo iz trga
delovne sile, država oz. lokalna skupnost jim plačajo prispevke, dobijo pa tudi
minimalen osebni dohodek. Gre v bistvi za neko obliko zaposlovanja ljudi, ki
želijo na tem področju delati.
Ljudmila Ilenič:
 Na Bokalovi je veliko starejših ljudi, ki težko živijo sami, vendar pa so po drugi
strani tudi zelo nezaupljivi.
Božidar Pogačar:
 Društva upokojencev iz Žirovnice in iz Jesenice so vedno bolj aktivna, da
svoje člane v večji meri obiskujejo in jih sprašujejo kaj bi potrebovali, tem jim
potem te stvari tudi prinašajo. V okviru Zveze društev upokojencev Jesenice je
s tem namenom imenovana tudi komisija, ki jo vodi Ivanka Zupančič.
 Tudi prostovoljci imajo neke stroške, za katere je prav, da se jim povrnejo.
Ljudmila Ilenič:
 Prostovoljci ta trenutek ne morejo ničesar pričakovati, mogoče pa se bo v
nekem doglednem času uspelo to področje organizirati tako, da bodo dobili
povrnjene vsaj stroške vožnje.
Božidar Pogačar:
 V okviru občine je sprejeta strategija razvoja na področju družbenih dejavnosti,
v kateri so že naveden smernice tudi za to področje. Potrebno je samo
pogledati, kaj iz te strategije je že bilo narejenega ter določiti odgovorne
nosilce za posamezne naloge.
Marija Mulej:
 Sama vidi možnost pomoči starejšim predvsem v mladih. Po šolah naj bi se v
ta namen organizirale neke aktivnosti, kajti veliko otrok ima zelo razvit socialni
čut in bi z veseljem pomagali starejšim ljudem.
Barbara Toman:
 V okviri proračunske postavke humanitarni projekti in programi so načrtovana
tudi sredstva za projekt »Mladi razveseljujemo starejše«, katerega namen je
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osnovnošolcem približati in spodbuditi razumevanje starejših. Oseb, Se pa ta
projekt izvaja skozi obiske v Domu dr. Franceta Berglja.
Ljudmila Ilenič:
 Ta ideja se je pojavila že pred 15 leti, vendar pa so te oblike sedaj lahko
uporabne samo nekje na vasi, kjer se ljudje med seboj poznajo. Starejši ljudje
so namreč tako nezaupljivi, da si je to kar težko predstavljati, zato se je ta
ideja v mestu tudi izjalovila, čeprav je bilo vanjo vložene veliko energije.
Božidar Pogačar:
 Ena od možnosti razvoja za skrb za starejše ljudi je tudi namestitev v tujo
družino. Na območju cele upravne enote bi se sigurno našlo nekaj takih
družin, ki bi pripravljene sodelovati v tem projektu. Je pa potrebno vedeti, da
se na ta način, ne bi moglo reševati najhujših primerov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 1:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto
2008 v prvi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen z naslednjimi
predlogi in pripombami :
 kaj se bo zgodilo v primeru, če so bodo med letom 2008 in 2009 pokazale
potrebe po organizaciji nečesa, kar sedaj še ni predvideno;
 ali bodo ostali projekti možni šele v letu 2010, ali se bodo po potrebi
sredstva lahko prerazporedila tudi ob rebalansu proračuna;
 potrebno bi bilo razmišljati o pocenitvi storitve pomoči na domu za
uporabnike oz. o večjem vložku občine za večjo dostopnost ljudi do teh
storitev;
 kako so se glede na demografsko situacijo, planirala sredstva za leti
2008 in 2009? Glede na to, da se delež starostnikov v populaciji
povečuje, ali je predvideno, da se bodo tudi sredstva z leti povečevala;
 za področje dolgotrajne oskrbe je potrebno med drugim narediti neko
strategijo, ki bo zajemala tudi ukrepe za pridobitev večposteljnih
kapacitet za dolgotrajno oskrbo;
 mesta v domovih za ostarele bo potrebno povečevati in eventuelno najti
tudi koncesionarja za to dejavnost;
 pri stanovanjih, ki so brez dvigal, v njih pa stanujejo ljudje po 75. letu
starosti, naj se poskuša za te ljudi bolj organizirano poskrbeti;
 po šolah naj bi se z namenom pomoči starejšim organizirajo neke
aktivnosti, kajti veliko otrok ima zelo razvit socialni čut in bi z veseljem
pomagali starejšim ljudem;
 ena od možnosti razvoja za skrb za starejše ljudi naj bo tudi namestitev v
tujo družino.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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Barbara Toman je v nadaljevanju obrazložila še predlog Proračuna občine Jesenice
za leto 2009.
V razpravi po posameznih proračunskih področjih iz pristojnosti Odbora za delo,
družino, socialne zadeve ter zdravstvo sta sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
 Zanima jo, ali so sredstva za leto 2009 povišana samo za zakonsko določen
odstotek?
Barbara Toman:
 Na področju tekoče porabe so sredstva za leto 2009 povišano v skladu s
povprečno letno rastjo cen.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP 2:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da Občinski
svet občine Jesenice sprejme predlagani Proračun občine Jesenice za leto
2009 v prvi obravnavi na področjih, za katere je Odbor pristojen z enakimi
predlogi in pripombami, ki so bili dani že pri obravnavi predloga Proračuna za
leto 2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

ZAPISALA:
Mojca Razinger

PREDSEDNIK:
Ibrahim Smajič
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