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

Številka: 032-4/2007
Datum: 19.04.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
4. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 18.04.2006 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Ibrahim SMAJIĆ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK,
Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Podžupan Boris Bregant in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 3. redne seje Odbora z dne
21.03.2007.
2. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI POSTOPEK.
3. Obravnava Strategije razvoja občine Jesenice.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 3. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 21.03.2007.
Pripomb na zapisnik 3. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 3. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 21.03.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007 –
HITRI POSTOPEK.
Tea Višnar je v uvodu obrazložila predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za
leto 2007.
Marija Mulej je povedala, da predloženo gradivo vsem, ki se ne spoznajo na
ekonomijo in na finance, ni v nobeno pomoč. Pri postavki Pomoč na domu, je npr. v
obrazložitvi navedeno, da se zaradi višjega povečanja cene pomoči na domu od
planiranega (dve odpravnini ob upokojitvi, ki jih je po Zakonu o socialnem varstvu
občina dolžna financirati) povečujejo sredstva za 5.600,00 EUR. Iz naveden
obrazložitve je sama sklepala, da se je cena pomoči na domu zvišala, sedaj pa je
bilo obrazloženo, da se sredstva na tej postavki povečujejo le zaradi odpravnin za
dve delavki, ki bosta odšli v pokoj.
Tea Višnar je pojasnila, da se cena pomoči na domu zvišuje za več, kot pa je bilo
planirano, zato je potrebno zagotoviti dodatna sredstva. Cena pomoči na domu je
sestavljena iz stroškov vodenja, stroškov strokovnega delavca, materialnih stroškov,
stroškov amortizacije in stroškov dela. Cena storitve na uro se je sedaj povečala, ker
je bilo potrebno pri stroških dela upoštevati tudi dve odpravnini.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto
2007 za področje socialnega in zdravstvenega varstva po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
OBRAVNAVA STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar predstavila Strategijo razvoja občine Jesenice s
poudarkom na področjih, ki se nanašajo na socialno in zdravstveno varstvo.
V razpravi so sodelovali: Ljudmila Ilenič, Branka Doberšek, Marija Mulej, Tea Višnar
in Božidar Pogačar.
Ljudmila Ilenič je povedala, da narašča število koristnikov uslug v Ljudski univerzi in v
Glasbeni šoli Jesenice, kljub temu, da v osnovnih šolah število učencev močno
upada. Zanimajo jo vzroki, zakaj se to dogaja?
Marija Mulej je pojasnila, da se iz demografskih kazalcev lahko sklepa, da se aktivno
prebivalstvo iz občine Jesenice izseljuje. Gimnazijo in Glasbeno šolo pa obiskujejo
učenci iz širšega območja Gorenjske, zato se število učencev v teh šolah povečuje.
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Ljudmila Ilenič je postavila vprašanje, kateri otroci obiskujejo Osnovno šolo Poldeta
Stražišarja, glede na to, da mora biti zelo veliko otrok s posebnimi potrebami
integriranih v navadno osnovno šolo? Zanima pa jo tudi, ali se varovana stanovanja
za starejšo populacijo smatrajo kot nadstandardna stanovanja?
Tea Višnar je odgovorila, da je Glasbena šola dobila nove prostore, kar je omogočilo
tudi razširitev dejavnosti na baletni oddelek in na oddelek ljudskih glasbil. Razširjeni
program Glasbene šola pa posledično pomeni tudi povečanje števila učencev.
K povečanju udeležbe v Ljudski univerzi Jesenice je svoj delež prispevala tudi
Občina Jesenice, ki od lanskega leta vsako leto financira letni program izobraževanja
odraslih. Gre za posebno obliko izobraževanja, v okviru katerega se izvaja tečaj
računalništva, tečaji tujih jezikov, ipd. Je pa bilo v Ljudski univerzi veliko projektov
izvedenih tudi zaradi zelo sposobnega vodstva, ki je pridobilo veliko evropskih
sredstev.
V Osnovno šolo Poldeta Stražišarja so vključeni tisti učenci, ki jih na podlagi
predpisov, ki veljajo za osnovne šole s prilagojenim programom, z odločbo potrdi
posebna komisija za razvrščanje.
Varovana stanovanja naj bi bila namenjena predvsem za bivanje starejših oseb, ki
niso več zmožne bivati samostojno. V varovanih stanovanjih naj bi bila omogočena
oblika pomoči na domu, stanovanja pa naj bi bila prilagojena tudi invalidom. Po
Sloveniji je že bilo zgrajenih kar nekaj varovanih stanovanj, vendar pa se je izkazalo,
da zanje ni pretiranega zanimanja, ker so tudi cene zelo visoke.
Božidar Pogačar je povedal, da je občina Jesenice ena izmed zelo redkih občin v
Sloveniji, ki imajo sprejeto strategijo razvoja. Prav je, da so v tej strategiji zajeta
področja, ki se morajo razvijati, vendar pa je potrebno vedeti tudi kdo bo financer
posameznega projekta. Za posamezne sklope pa je potrebno določiti tudi nosilce
projektov in roke, do katerih naj bi bili ti projekti realizirani.
Pri varstvu starejših se zaradi drugačne strategije države v zadnjih treh letih
kapacitete zavodske oskrbe niso povečale nikjer v Sloveniji. Država namreč od
lokalne skupnosti pričakuje, da poišče investitorje, ki bodo zgradili ali prilagodili
določene prostore za posamezne potrebe. Investitor zagotovil sredstva za izgradnjo,
država pa potem pokrije samo stroške najemnine za te prostore. Za varstveno
delovni center so bili tako npr. zelo resni pogovori, da bi kot investitor nastopilo
podjetje Acroni, vendar pa je potem prišlo do prodaje SIJ-a, zato bo potrebno novega
investitorja ponovno vzpodbuditi, da bo prišlo do realizacije projekta.
Dom dr. Franceta Berglja se bo sicer adaptiral, vendar pa se bo povečala samo
kvaliteta bivanja, ne pa tudi število postelj. Zato se je v pogovorih z direktorjem
Splošne bolnišnice Jesenice že razmišljalo, da bi v okviru načrtovanih investicij
znotraj bolnice lahko naredili tudi prostore za dolgotrajno nego in oskrbo ljudi.
Branka Doberšek je poudarila, da je pri adaptaciji Doma dr. Franceta Berglja
potrebno več pozornost usmeriti na kvantiteto kot pa na kvaliteto, kajti razmer bivanja
v tem domu so že sedaj dobre.
Tea Višnar je pojasnila, da naj bi se domova za ostarele gradila tudi v Kranjski Gori
in v Bohinju, kar bo posledično pripeljalo do tega, da bo tudi dom za ostarele na
Jesenicah precej bolj razbremenjen.
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Marija Mulej je podala pobudo glede ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje
zdravstvene dejavnosti. V uvodu je bilo rečeno, da se po selitvi Upravne enote
Jesenice v drugo stavbo, razmišlja, da bi se v teh prostorih zagotovili tudi prostori za
urgenco. Na Jesenicah sta na zelo kratki razdalji dve zdravstveni ustanovi, zaradi
česar se marsikdo obnaša precej bolj neracionalno, kot pa bi se lahko, če bi bili ti dve
ustanovi združeni. Glede na to, da se bo v Splošni bolnišnici Jesenice gradil podoben
urgentni blok kot ga ima Klinični center v Ljubljani, bi bilo verjetno bolj racionalno, da
bi bila v okviru tega urgentnega bloka tudi urgenca osnovnega zdravstva. To bi
namreč pomenilo prihranek denarja in tudi boljšo in kvalitetnejšo oskrbo bolnikov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo se je seznanil s
Strategijo razvoja občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
4.1 Tea Višnar:
Glede pobude Božidarja Pogačarja, da naj se na Občinskem svetu predstavijo tudi
Center za socialno delo, Varna hiša in Dom dr. Franceta Berglja je pojasnila, da na
sejah Občinskega sveta trenutno potekajo predstavitve javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Občina Jesenice. Ko bodo te prestavitve zaključene, pa se bo na
dnevni red ene izmed sej Občinskega sveta uvrstila tudi predstavitev Centra za
socialno delo, Varne hiše in Doma dr. Franceta Berglja.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.31 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIĆ
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