OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
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obcina.jesenice@jesenice.si
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Številka: 900-10/2018
Datum: 17. 5. 2019
SKRAJŠ AN Z APIS
4. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V ČETRTEK, 16. 5. 2019, OB 17.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Iztok PERGAREC, Vlado MLINAREC, Marta SMODIŠ
in Marija BERGANT
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Elvira GARIBOVIĆ
OSTALI PRISOTNI: dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN
– vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Mojca LEVSTIK –
Kabinet župana, Romana RAKOVEC, mag. farm. – direktorica Gorenjskih lekarn ter
Marko ZEVNIK – direktor Zavoda za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki
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 3. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 18. 4. 2019
2. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne –
DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predstavitev Zavoda za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki
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 3. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 18. 4.
2019
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
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SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 3. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
18. 4. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
J AVNEG A
LEKARNIŠKEG A ZAVOD A GORENJSKE LEKARNE – DRUG A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Romana Rakovec.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske
lekarne v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
USTANOVITELJIC
J AVNEG A
LEKARNIŠKEG A
GORENJSKE LEKARNE – DRUGA OBRAVN AV A

SVETA
Z AVODA

Uvodno obrazložitev je podala Romana Rakovec.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 4
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDSTAVITEV
ZAVODA
SOLIDARNOST SOPOTNIKI

ZA

MEDGENERACIJSKO

Uvodno obrazložitev je podal Marko Zevnik.
V razpravi so sodelovali:
Marija Bregant:
Zanima jo, koliko prostega časa prostovoljci lahko namenijo enemu starostniku.
Obisk zdravnika namreč lahko traja tudi štiri ali pet ur.
Marko Zevnik:
Nekaj ljudi je zaposlenih na sedežu zavoda in so vodje programov, potem pa imajo
tudi lokalne koordinatorje, tako da so vsi prevozi lahko vnaprej rezervirani. Ljudem
tudi vnaprej povejo, da bo včasih potrebno nekoliko počakati, saj koordinator dela na
tem, da čim več prevozov združi in se več ljudi pelje istočasno.
Marija Mulej:
Zanima jo, kateri so viri financiranja za vozila, koordinatorje, ipd.
Marko Zevnik:
Storitev se izvaja v partnerstvu z občinami in v nekaterih primerih še s centrom za
socialno delo. Viri financiranja so po posameznih občinah različni. Nekje sredstva za
vozilo zagotavljajo v občinskih proračunih, v Brežicah je npr. vozilo prispeval
zdravstveni dom. Zavod pa sprejema tudi donacije in sponzorska sredstva.
Marija Bregant:
Zanima jo, kako poteka denarni tok, ter ali zavod posluje tudi gotovinsko.
Marko Zevnik:
Dohodki v zavodu se vodijo ločeno za vsako posamezno enoto, ne posluje pa zavod
z gotovino. Sredstva se zavodu lahko nakažejo samo preko UPN-ja.
Marta Smodiš:
Zanima jo, ali je storitev potrebno naprej rezervirati, kolikšna je čakalna doba ter kaj
se zgodi v primerih, ko nekdo potrebuje takojšen prevoz.
Marko Zevnik:
Običajno se ljudje naročajo vnaprej, ker se na ta način lažje koordinira delo in se
lahko pomaga več ljudem. Dogaja se tudi, da že kar iz ambulant preverjajo proste
termine, preden ljudi naročijo na naslednji pregled.
Marta Smodiš:
Zanima jo, ali zavod komunicira tudi s svojci starostnikov, ter do kam seže delo
prostovoljcev, ali npr. vstopajo tudi v stanovanja, ipd.
Marko Zevnik:
Velikokrat se zgodi, da otroci naročijo prevoz za svoje starše, tako da glede
komunikacije s svojci ni nobenih težav.
Gre za odgovorno delo, zato gredo vsi prostovoljci skozi vsa usposabljanja.
Prostovoljci starostnike pospremijo do ambulante, ali do vrat stanovanja, ne vstopajo
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pa z njimi v ambulante ali v njihova stanovanja. Velik problem pri starostnikih je
namreč tudi demenca.
Marta Smodiš:
Zanima jo, ali so vozila po celi Sloveniji podobna, ali se vsaka občina odloča po
svoje.
Marko Zevnik:
Vsaka občina se za nakup vozila odloča po svojih zmožnostih. Njihova usmeritev pa
je, da mora biti vozilo večje in primerno za prevoz starostnikov.
Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali zavod lahko karkoli pripomore k temu, da se pridobi sponzorsko
vozilo.
Marko Zevnik:
Zavod vedno sodeluje oz. pomaga pri pridobivanju vozil, npr. s pošiljanjem dopisov,
prošenj za donacije, izvajanjem predstavitvenih dogodkov, ipd.
Zagotovitev in vzdrževanje vozila ter zagotovitev koordinatorja sta stroška občine.
Ravno tako so stroški občine tudi zavarovanje, prehrana ter potni stroški za
prostovoljce. Zavod pa zagotavlja tehnično in informacijsko opremo (mobilna
aplikacija, aplikacija za koordinatorje, ipd.).
Koordinator je zaposlena oseba, za katero želijo, da ima sedmo stopnjo izobrazbe,
kar pomeni, da je letni strošek dela koordinatorja med 21.000 in 23.000 EUR.
Vlado Mlinarec:
Moti ga, da je koordinator zaposlen preko občine. Zdi se mu bolje, da bi bil
koordinator zaposlen preko zavoda, stroške pa bi pokrivala občina.
Marko Zevnik:
Najbolj praktična rešitev je zaposlitev preko občine, kajti če bi bili koordinatorji
zaposleni preko zavoda, bi to še povečalo stroške. V nekaterih primerih so
koordinatorji zaposleni tudi preko javnih zavodov.
Marta Smodiš:
Zanima jo, ali se zavod prijavlja na kakšne razpise oz. projekte za pridobitev
nepovratnih sredstev.
Zanima jo tudi, koliko koordinatorjev se financira iz sredstev občinskega proračuna,
ter ali se je zavod že kaj povezal s Centrom za socialno delo Jesenice.
Marko Zevnik:
Zavod je na razpisu Ministrstva za javno upravo pridobil sredstva za financiranje
dveh zaposlitev za obdobje enega leta. Zavod se prijavlja tudi na evropske razpise.
Vsi koordinatorji se financirajo iz sredstev občinskih proračunov. V Krškem pa se
koordinator financira iz sredstev, ki so namenjena za pomoč na domu.
Zavod se s Centrom za socialno delo Jesenice zaenkrat ni še nič povezoval.
Marija Mulej:
Zanima jo, kakšna pa so razmišljanja oz. usmeritve Občine glede izvajanja teh
aktivnosti. Ponudba je za starostnike zelo dobra, poleg tega pa bi bila sredstva za to
aktivnost zanemarljiva v primerjavi s sredstvi, ki se namenjajo za pomoč na domu.
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Petra Dečman:
Najprej je potrebno pridobiti vse informacije o izvajanju aktivnosti. Odločitev pa bo
verjetno sprejeta v okviru priprave in usklajevanja proračuna za prihodnje leto.
Ljudska univerza Jesenice ima večgeneracijski center že vzpostavljen, zato bi bila
lahko dober partner v tem projektu, saj ima že vzpostavljeno mrežo prostovoljcev po
različnih zavodih.
Miha Rezar:
Zanima ga, koliko prostovoljcev bi potrebovali v občini Jesenice.
Marko Zevnik:
Praviloma zavod začne opravljati storitev z enim vozilom. Vse storitve se opravljajo
samo znotraj ene občine, kar pomeni, da bi za začetek potrebovali vsaj deset
prostovoljcev.
Vlado Mlinarec:
Jesenice bi bile razen strogega centra v celoti primerne za izvajanje teh aktivnosti.
Upa, da se bo Občina odločila za ta projekt.
Miha Rezar:
Prosi, če se za svetnike pripravi neko gradivo s finančno strukturo, da ob
sprejemanju proračuna ne bo to samo neka postavka, ampak bodo svetniki
seznanjeni o čem se odločajo.

Po razpravi se je predsednik Odbora Marku Zevniku zahvalil za predstavitev in dana
pojasnila.
TOČKA 5:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
5.1 Marija Mulej:
Na zadnji seji Odbora je glasovala za oba predlagana amandmaja. Nad predlogi je
bila presenečena, ravno tako tudi nad argumenti, da se programi podvajajo.
Zdravstveni dom naj bi izvajal iste dejavnosti, kot se izvajajo v okviru projekta Anima
Sana. Program Anima Sana pozna, zato se ji ne zdi prav, da se nastopa z nekimi
pavšalnimi ocenami. Poizvedela je, da je zanimanje za program Anima Sana
bistveno večje, kot pa je zagotovljenih sredstev. Sredstva za ta program zagotavljajo
vse občine Zgornje Gorenjske in če bi ta sredstva odvzeli, bi bili občani Jesenic v
podrejenem položaju. Programi, ki se izvajajo v Zdravstvenem domu, so
komplementarni tem programom, zato se ji zdi prav, da se nastopi z nekimi trdnimi
argumenti. Poleg tega pa bi morale strokovne službe v takih primerih nepristransko
prikazati, kako določene stvari potekajo. Predlaga, da se Odboru za družbene
dejavnosti in tudi Občinskemu svetu ob koncu leta prikaže, kako so bila porabljena
sredstva, ki so bila z amandmaji prenesena na druge postavke. Želela bi tudi
poročilo, kako teče pomoč pri prevajanju iz albanščine.
Petra Dečman:
Predlog amandmaja ni pripravila občinska uprava, ampak je bil predložen s strani
predlagateljev, ki so pripravili tudi obrazložitev predloga. Amandma na seji
Občinskega sveta ni bil potrjen, tako da sredstva za projekt Anima Sana niso
spremenjena. Projekt Anima Sana se izvaja v okviru Razvojne agencije Zgornje
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Gorenjske. Ljudsko univerzo se bo zaprosilo za podatke glede porabe sredstev za
prevajalko iz albanskega jezika.

5.2 Marija Bergant:
V domu za starejše občane je vedno manj prostora. Zanima jo, ali so na Jesenicah
kakšne možnosti za povečanje kapacitet v domu za starejše občane.

5.3 Vlado Mlinarec:
Zanima ga, ali je že pridobljena kakšna ocena stroškov za postavitev kontejnerskih
vrtcev, kot se gradijo po Evropi.

5.4 Miha Rezar:
Sredstva za cepljenje dečkov so bila zagotovljena v polovičnem znesku, saj en
predlagan amandma ni bil sprejet.
Petra Dečman:
Z javnim zavodom ZD Jesenice bo sklenjena pogodba za višino sredstev, kot je
zagotovljena v proračunu. Sredstva bodo nakazana na podlagi zahtevkov in
predloženih dokazil o izvedenih cepljenjih.

5.5 Iztok Pergarec:
Povabil je na humanitarno prireditev Planica pod Golico, ki bo v soboto, 25. 5. 2019 v
Planini pod Golico od 10. ure dalje. Sredstva, ki bodo zbrana na tej humanitarni
prireditvi, se bodo namenila za letovanje otrok na morju.

5.6 Marija Bergant:
Ponovno daje pobudo, da naj si župan na prošnjo vzgojiteljic ogleda enoto vrtca na
Hrušici.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 17.53
uri.

ZAPISALA
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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