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

Številka: 032-05/2009
Datum: 16.04.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
19. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 15.04.2009 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ, Marija
MULEJ, Branka DOBERŠEK, Ljudmila ILENIČ in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 18. redne seje Odbora z dne
18.03.2009.
2. Predlog za povečanje višine subvencije socialno varstvene storitve pomoč na
domu.
3. Informacija o ukrepih Občine Jesenice v zvezi s problematiko odpuščanja
delavcev.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 18. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 18.03.2009.
Božidar Pogačar je predlagal, da se v zapisniku 18. redne seje Odbora, pri njegovi
razpravi na strani 4 besedilo »brez vprašanj, dal v proceduro« nadomesti z
besedilom »vnesel v zakonodajo brez vrednosti centrov«. Na strani 5, pa se ravno
tako pri njegovi razpravi beseda »zbornice« zamenja z besedo »bolnice«, besedilo
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»prišel ven« z besedo »sprejet« in besedilo »prišel zakon ven« z besedilom »sprejet
poseben zakon«.
Na besedilo skrajšanega zapisa 18. seje Odbora ni bilo drugih pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 18. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 18.03.2009, z
upoštevanjem pripomb Božidarja Pogačarja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZA POVEČANJE VIŠINE SUBVENCIJE SOCIALNO VARSTVENE
STORITVE POMOČ NA DOMU.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Božidar Pogačar je postavil vprašanje, ali občine dobijo analizo, ki jo je na Občino
Jesenice posredoval CSD Jesenice, in kaže primerjavo in stanje v celotni Sloveniji na
področju socialno varstvene storitve pomoči na domu. Glede na to, da so občine
sofinancerke te storitve, bi se mu zdelo prav, da se analiza posreduje tudi njim.
Tea Višnar je odgovorila, da občine te analize ne dobijo, zato je bila analiza, ki jo je
posredoval CSD Jesenice zelo dobrodošla in je bila posredovana ravno ob pravem
času.
Marija Mulej je postavila vprašanje, ali so finančna sredstva za to socialno varstveno
storitev omejena oz. kaj se bo zgodilo v primeru, da bo število uporabnikov te storitve
naraslo. Po njenem mnenju namreč veliko več ljudi rabi pomoč na domu, kot pa jih
trenutno to pomoč koristi. Zanima pa jo tudi, koliko sredstev od cene storitve se
nameni za plačilo delavk, ki storitev izvajajo.
Tea Višnar je pojasnila, da storitev pomoč na domu izvaja določeno število izvajalk,
ki so zmožne mesečno opraviti določeno število ur te storitve. Glede na to, da se je
število uporabnikov znižalo, imajo izvajalke pomoči na domu še nekaj , saj niso polno
zaposlene. Videlo se bo, kakšen bo rezultat znižanja cene, pričakuje se, da bo število
uporabnikov znatno naraslo, vendar pa se ne da oceniti za koliko. V primeru, da bi
bila planirana finančna sredstva nezadostna, bi se ponovno prosilo župana za
prerazporeditev dodatnih finančnih sredstev iz proračunske rezervacije. Glede na
sedanje čase bo namreč moral biti proračun naklonjen področju sociale in to področje
tudi prednostno obravnavati.
Natančno informacijo o tem, kolikšen del cene predstavlja strošek izvajalk storitve pa
bo posredovala na naslednji seji Odbora.
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Ibrahim Smajić je povedal, da osebno podpira dvig subvencije za pomoč na domu,
vendar pa ga moti, da to subvencijo dobijo vsi uporabniki, ne glede na to, kakšno je
njihovo finančno stanje in kako so situirani. Bolje bi bilo, če bi npr. vsi dobili 50 %
subvencijo, ki je državno predpisana, razliko od 50 % do 75 % pa bi dobili samo
socialno ogroženi.
Tea Višnar je pojasnila, da je ena subvencija splošna in velja za vse občane, druga
subvencija pa je odvisna od prihodkov na družinskega člana in se ugotavlja za
vsakega posameznika posebej. Zaradi 75 % subvencije Občine Jesenice se bo cena
pomoči na domu znižala na 3,84 EUR na uro. Socialno ogroženi bodo glede na
njihovo premoženjsko stanje plačali le določen odstotek te cene, ali pa bodo plačila
celo oproščeni.
Ibrahim Smajić je povedal, da se po njegovem mnenju zaradi povečanja subvencije
število uporabnikov pomoči na domu ne bo povečalo. Gre namreč za podobno
situacijo kot pri mestnem prometu.
Branka Doberšek je postavila vprašanje, koliko uporabnikov v občini Jesenice
trenutno koristi pomoč na domu.
Tea Višnar je odgovorila, da je v občini Jesenice trenutno 61 uporabnikov pomoči na
domu, ne dolgo nazaj pa je bilo teh uporabnikov 75.
Marija Mulej je postavila vprašanje, ali je nudenje pomoči na domu enako za vse
uporabnike, ali je ta pomoč nudena glede na posameznikove potrebe. Zanima pa jo
tudi, ali je cena te storitve enaka ne glede na obseg storitve.
Tea Višnar je povedala, da si posameznik lahko plačajo več ur pomoči na domu, s
tem, da imajo tisti, ki plačajo več, tudi višjo osnovo za plačilo. Tisti, ki imajo manjše
dohodke, pa za eno uro pomoči na domu ne plačajo 3,84 EUR, ampak plačajo npr.
samo 1,00 EUR.
Božidar Pogačar je povedal, da je možno na dan imeti maksimalno 4 ure pomoči na
domu, kar je pri hudih zdravstvenih težavah in pri težji oskrbi bistveno premalo. Je pa
prepričan, da bo zaradi povečanja subvencije čez eno leto sigurno več uporabnikov
pomoči na domu in ne manj. Strinja se, da se subvencija v občini Jesenice poveča na
75 %, saj je ta storitev povsod v Sloveniji zelo draga, včasih celo dražja od zavodske
oskrbe. Ko so to storitev še izvajali centri za socialno delo, sta bili cena in višina
subvencije odvisni predvsem od ekonomske moči posamezne občine, sedaj je to
področje vsaj državno regulirano.
Ljudmila Ilenič je povedala, da se je iz svojih lastnih izkušenj lahko prepričala, da jih
je med čakanjem na sprejem v domsko oskrbo, storitev pomoči na domu stala 100,00
EUR več kot potem domska oskrba.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
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SKLEP
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se za socialno varstveno pomoč na domu od
01.05.2009 dalje določi subvencija v višini 75 %.
2. Za subvencijo Občine se zagotovi dodatnih 3.300 EUR sredstev iz splošne
proračunske rezervacije.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
INFORMACIJA O UKREPIH OBČINE JESENICE V ZVEZI S PROBLEMATIKO
ODPUŠČANJA DELAVCEV.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Ibrahim Smajić je postavil vprašanje, v kakšni fazi je realizacija ustanovitve SOS
trgovine na Jesenicah, ter ali je znana kakšna lokacija, kjer bi to trgovino lahko odprli.
Tea Višnar je povedala, da so bile glede ustanovitve SOS trgovine pridobljene
informacije, kako te aktivnosti potekajo. Potem pa se je zaradi določenih informacij iz
medijev ta projekt ustavil. Problem je v tem, da ni dovolj hrane, ter tudi v informacijah,
da ustanovitelj teh SOS trgovin ni ravno neoporečen glede posameznih finančnih
poslov. Trenutno je taka trgovina odprta samo v Ljubljani, pa še tam imajo z njo cel
kup težav. Glede na vse te informacije iz medijev so se potem tudi aktivnosti za
ustanovitev SOS trgovine na Jesenicah ustavile.
Ljudmila Ilenič je povedala, da jo je zelo pretreslo, ko je za Pekarno Magušar videla
tri starejše ljudi, ki so po kontejnerjih za odpadke iskali hrano.
Božidar Pogačar je povedal, da se je na Jesenicah zelo zgodaj začelo spremljati to
situacijo, zato je bila tudi odmevnost glede ukrepov Občine izredno široka. Teh
informacije je bilo zelo veliko, vendar pa ima zadnji podatek o brezposelnih, iz
katerega je razvidno, da brezposelnost v Upravni enoti Jesenice še narašča. Poleg
tega, da ljudje izgubljajo delo, pa se sedaj dogaja tudi to, da ti ljudje ne morejo več
plačevati svojih stroškov in anuitet za stanovanja, na katerih imajo banke hipoteke.
Po drugi strani pa je tudi vedno več deložacij, ker ljudje ne morejo plačevati stanarin.
Predsednik države je šest direktorjev centrov za socialno delo povabil na razgovor,
kjer so sodelovali tudi sekretarka Skupnosti centrov in dva predstavnika Ministrstva.
Zanimala ga je ravno ta problematika pogrezanja v revščino, nasilje, problematika
starejših ljudi in ljudi v duševni stiski, ipd. Želel si je namreč pridobiti celovito
informacijo s tega področja, nato pa je podal tudi zelo korektno izjavo za javnost.
Povedal, je da sam direktnega vpliva na ta področja nima, vendar pa lahko z
zbiranjem informacij spodbudi nevladne in humanitarne organizacije, da pomagajo.
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Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo se je seznanil z
Informacijo o ukrepih občine Jesenice v zvezi z odpuščanjem delavcev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
4.1 Ibrahim Smajić:
V eni izmed številk Žurnala je prebral informacijo, da so Ljubljanske lekarne ves
presežek finančnih sredstev vrnile v proračun Mestne občine Ljubljana.
Marija Mulej:
Za Ljubljanske lekarne nikoli niso sprejeli sklepa, da si dobiček lahko razdelijo, tako
kot so to sprejele občine soustanoviteljice za Gorenjske lekarne.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.10 uri.

ZAPISALA
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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