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STRATEGIJA OHRANJANJA ZDRAVJA STAREJŠIH NA OBMOČJU OBČIN ZGORNJE GORENJSKE 2017 – 2021
IZVEDBENI DEL OBČINE JESENICE
(program aktivnosti za območje občine Jesenice iz zastavljenih skupnih ukrepov)
(Projekt: ČILI IN ZDRAVI STAROSTI NAPROTI! 3FIT)
Upoštevajoč ugotovitve, ki so opredeljene v Strategiji ohranjanja zdravja starejših na območju občin Zgornje Gorenjske 2017 – 2021, to je stanje, trende,
probleme ter zastavljene strateške cilje, je za območje občine Jesenice v obdobju 2017 – 2021 predlagan naslednji program aktivnosti za uresničevanje
ohranjanja zdravja starejših:
Aktivnost

opis

rok izvedbe

nosilec

Kazalec

finančni okvir

STORITVE OZ. PROGRAMI S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVA
Nadgradnja storitev oz. programov s področja socialnega varstva in zdravstva
Širitev mreže storitve
Prilagoditi izvajanje storitve
2017 – 2021
pomoč družini na
lokalnemu okolju, upoštevajoč
domu
socialno ekonomske razmere
(možnost različne stopnje
subvencioniranja oskrbe,
poenotenje cene tudi ob koncih
tedna in dela prostih dnevih v
skladu z minimalnimi zakonskimi
pogoji).
Oblikovanje in podpora Oblikovanje in podpora:
2017 – 2021
različnim programom
- različnim preventivnim
za starejše
programom;

Občina Jesenice in
Dom upokojencev
dr. Franceta
Bergelja v
sodelovanju s CSD
Jesenice

- izdelan pravni akt (kot
podlaga za različne
stopnje subvencioniranja
storitve)
- sprememba cene storitve

Dodatne finančne
obveznost s strani
lokalne skupnosti
niso predvidene.1

Izvajalci javnih
služb, nevladne
organizacije

- dopolnitev oz. sprememba Predlog: dodatno
meril za vrednotenje
6.000 € letno.2
programov in projektov
socialnega varstva (nov

1

Socialnovarstvena storitev katere mreža je zagotovljena v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in na višino finančnih sredstev za ta namen lokalne skupnosti nimajo
vpliva oz. jo ni mogoče napovedati.
2
Poleg nadaljevanja zagotavljanja 26.500 € za javni razpis za humanitarne programe in projekte letno.

Program Norveškega finančnega mehanizma (SI05),
sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
1

Aktivnost

opis
- programom za samopomoč za
starejše;
- programom promocije zdravega
načina življenja (npr. redna
predavanja na temo ohranjanja
zdravja);
- programov javnih zavodov, ki
naslavljajo področje starejših;
- skupnim programom izvajalcev
(mrežno povezovanje).

rok izvedbe

nosilec

Podpora ukrepom
aktivne politike
zaposlovanja RS

Podpora programom javnih del.

2017 – 2021

Občina Jesenice v
sodelovanju z ZRSZ
OE Kranj

Zagotavljanje
mobilnosti

Izvajanje mestnega prometa ter
dodatna olajšava (subvencija)
uporabe mestnega prometa za
upokojence.

2017 – 2021

Občina Jesenice v
sodelovanju s
koncesionarjem

Spodbujanje izvajalcev k
zagotavljanju boljše informiranosti
starejših o storitvah, programih,
pravicah… za starejše (v zvezi s
ponudbo storitev in programov

2017 – 2021

Občina Jesenice v
- število objavljenih
sodelovanju z
prispevkov, obvestil… za
izvajalci javnih služb občane
in nevladnimi
organizacijami

Obveščanje javnosti
Zagotavljati
informiranje in
svetovanja za občane

Kazalec
kazalec pri vsebinskem
vrednotenju: programi in
projekti, ki so namenjeni
starejši populaciji)
- izvedba javnega razpisa za
programe in projekte s
področja socialnega
varstva
- število projektov in
programov (ki so
brezplačni za starejše)
- število vključenih
brezposelnih oseb ter
delež starejših delavcev v
programih javnih del
- nižja cena prevoza za
upokojence glede na
ostale občane

finančni okvir

Predlog: dodatno
10.000 € letno.3

Predvidoma brez
dodatnih finančnih
obremenitev za
občinski proračun.4
Brez finančnih
posledic za občinski
proračun.

3

Poleg nadaljevanja zagotavljanja sredstev v višini najmanj 55.000 € (ki predstavlja kvoto sredstev za ta namen v letu 2016).
Javni mestni promet izvaja izbrani koncesionar, subvencija (sofinanciranje mestnega prometa) je zagotovljena na podlagi razpisnih pogojev za izbiro izvajalca in vključuje
splošno subvencijo ter dodatne subvencije, ki jih določi Občina Jesenice. V letu 2016 je za subvencioniranje mestnega prometa za vse občane (splošna subvencija) ter dodatna
subvencija za ostale skupine občanov predvidenih 168.000 €.
4

Program Norveškega finančnega mehanizma (SI05),
sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
2

Aktivnost

rok izvedbe

nosilec

Najmanj 1x
letno v
obdobju
2017 – 2021

Občina Jesenice in
CSD Jesenice

- število izvedenih skupnih
dogodkov, na katerem
bodo predstavljene dobre
prakse

Brez finančnih
posledic za občinski
proračun.

Organizacija različnih
skupnih
predstavitvenih
dogodkov za občane
Podpora prostovoljstvu
Spodbujati
Spodbujati organizirane oblike
organizirane oblike
prostovoljstva med vsemi
prostovoljstva
generacijami in še posebej med
starejšo generacijo za razvoj pomoči
starejših za starejše na domu –
vzpostaviti mrežo prostovoljstva.

Najmanj 3x
letno v
obdobju
2017 – 2021

Občina Jesenice v
- število izvedenih skupnih
sodelovanju z
dogodkov, na katerem
izvajalci javnih služb bodo predstavljene dobre
prakse

Brez finančnih
posledic za občinski
proračun.

2017 – 2021

Predlog: dodatno
3.000 € letno.

Zagotoviti
usposabljanje
(predstavnikov vseh
generacij) za

2017 – 2021

Ljudska univerza
- vzpostavljena mreža
Jesenice, CSD
promotorjev zdravja
Jesenice, Dom
(število dejavnih
upokojencev dr.
prostovoljcev za druženje
Franceta Bergelja
in pomoč starim ljudem)
ter društva in ostale
organizacije
Izvajalci javnih služb - število pripravljenih
programov
- število izvedenih
izobraževanj

Srečanja izvajalcev
socialnovarstvenih
storitev in javnih
pooblastil

opis
socialnega varstva, možnosti
aktivnega preživljanja prostega časa
in vključevanje v aktivnosti lokalne
skupnosti…).
Organizirati redna srečanja
izvajalcev socialnovarstvenih
storitev in javnih pooblastil s
predstavniki javnih zavodov,
humanitarnih organizacij in društev,
ki se pri svojem delu neposredno
srečujejo z reševanjem socialne in
tudi zdravstvene problematike
prebivalcev občine Jesenice.
Organizacija in izvedba različnih
predstavitvenih dogodkov na temo
promocije zdravja (npr. organizacija
dogodka Dan zdravja).

Oblikovati in izvajati programe
usposabljanj:
- za različne generacije
prostovoljcev ter

Kazalec

finančni okvir

Predlog: dodatno
3.000 € letno.

Program Norveškega finančnega mehanizma (SI05),
sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014
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Aktivnost
prostovoljno delo v
lokalni skupnosti

opis
- za različne vsebine, vključno z
izobraževanjem za neformalne
oskrbovalce

rok izvedbe

nosilec

Kazalec

finančni okvir

2017 – 2021

Občina Jesenice,
Zavod za šport
Jesenice, nevladne
organizacije

- izvedba javnega razpisa za
letni program športa
- število pripravljenih
programov za starejše ter
število starejših,
vključenih v programe

Predvidoma brez
dodatnih finančnih
obremenitev za
občinski proračun.5

- Univerza za tretje življenjsko
obdobje:
 nadaljnja podpora programu (5
sekcij)
 oblikovanje dodatne sekcije
(umska vadba)
- Center vseživljenjskega učenja

2017 – 2021

Ljudska univerza
Jesenice

- število izvedenih
izobraževanj (programov)
- število vključenih v
izobraževanja (programe)

Ocena: dodatno
2.500 € letno.6

2017 – 2021

Ljudska univerza
Jesenice

- število vključenih

- Oblikovati in verificirati nov
izobraževalni program za
pridobitev srednješolske

2017 – 2021

Srednja šola
Jesenice

- verificiran 1 nov
izobraževalni program

Predvidoma brez
dodatnih finančnih
obremenitev za
občinski proračun.7
Brez finančnih
posledic za občinski
proračun.

PODROČJE TELESNE DEJAVNOSTI
Zagotavljati pogoje za
izvajanje letnega
programa športa

Spodbujati organizacijo in izvedbo
programov vadb za starejše.

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA
Zagotavljati
izobraževanje za vse
generacije

5

Poleg nadaljevanja zagotavljanja sredstev v višini 230.000 € za Letni program športa (javni razpis).
Poleg nadaljevanja zagotavljanja sredstev v višini 14.900 €.
7
Nadaljevanje zagotavljanja sredstev v višini 9.700 €.
6
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4

Aktivnost

Medgeneracijsko
sodelovanje

opis
izobrazbe (program v smislu
izobraževanja za t.i. socialni
servis v povezavi z osnovnimi
zdravstvenimi in socialnimi
veščinami oz. znanji)
Spodbujati druženje generacij in
prenos znanja – Medgeneracijsko
središče.

rok izvedbe

nosilec

2017 – 2021

Ljudska univerza
Jesenice v
sodelovanju z
javnimi zavodi ni
nevladnimi
organizacijami

Kazalec

- Število izvedenih
projektov oz. programov
na temo
medgeneracijskega
sodelovanja

finančni okvir

Ocena: dodatno
5.000 €.8

Opredelitev aktivnosti ter obseg financiranja oz. sofinanciranja le-teh se usklajuje ob vsakokratni obravnavi občinskega proračuna občine Jesenice za
posamezno leto.

Številka: 181-1/2014-60
Datum: 6. 6. 2016
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Pripravila: Petra Dečman, univ.dipl.geogr.

8

Nadaljevanje zagotavljanja sredstev v višini 17.900 €.
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