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

Številka: 032-11/2008
Datum: 11.12.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
16. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 10.12.2008 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Doroteja
SMOLEJ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in 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 15. redne seje Odbora z dne
12.11.2008.
2. Predlog Sprememb Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 15. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.11.2008.
Tea Višnar je povedala, da je na podlagi pobude Odbora pozvala Lekarno Plavž in
Gorenjske lekarne, naj razmislijo o predlogu, da bi bila njihova lekarna odprta od 7.
ure zjutraj do 21 oz. 22. ure zvečer. Gorenjske lekarne se na to pobudo še niso
odzvale, iz Lekarne Plavž pa je bil posredovan odgovor, da bi verjetno lahko začeli z
delovnim časom do 20. ure zvečer. V letu 2009 pa Lekarna Plavž načrtuje tudi
izgradnjo nove lekarne na lokaciji sedanje Pikove dame, kjer bodo imeli boljše
delovne pogoje in bodo lahko tudi več časa dežurali.
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Urško Peternel, novinarko Gorenjskega Glasa, ki pokriva tudi Jeseniške novice, pa
se je zaprosilo, da bi v časopisu napisala članek glede delovnega časa lekarne Bled,
ter da bi objavila informacijo, da v kolikor so občani nezadovoljni z delom zdravnikov
ali zobozdravnikov, se lahko pritožijo v Zdravstveni dom, ali na Občino Jesenice – na
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Božidar Pogačar je predlagal, da naj se omenjene informacije v okviru občinskega
tednika objavijo tudi na radiu.
Na besedilo skrajšanega zapisa 15. seje Odbora ni bilo drugih pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 15. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 12.11.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2009 –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar, ki je obrazložila spremembe proračuna za
leto 2009 na področju socialnega varstva.
Marija Mulej je postavila vprašanje, ali so sredstva za pomoč na domu zagotovljena
za vse ljudi, ki to storitev potrebujejo. Postavlja pa se ji tudi vprašanje, če so ljudje
zadosti informirani o možnosti glede pomoči na domu.
Tea Višnar je odgovorila, da so sredstva zagotovljena za vse občane, ki potrebujejo
pomoč na domu.
Ljudmila Ilenič je povedala, da so ljudje kar dobro seznanjeni s storitvijo pomoči na
domu, saj sama npr. sodeluje z ženami, ki so vse seznanjene s tem.
Ibrahim Smajić je predlagal, da naj se v Jeseniških novicah objavi kratka informacija
o storitvi pomoči na domu.
Tea Višnar je pojasnila, da je potrebno za objave v časopisu vsakič sproti prositi
novinarko za sodelovanje, ker občinska uprava ni pooblaščena za pisanje člankov za
Jeseniške novice.
Vera Pintar je predlagala, da bi to storitev lahko predstavil Dom dr. Franceta Berglja,
ki pomoč na domu tudi izvaja.
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Božidar Pogačar je povedal, da so težave predvsem pri nameščanju ljudi v splošne
in posebne zavode, ter pri nameščanju ljudi s psihiatričnimi težavami. Na vseh nivojih
je ta problem izredno prisoten, saj se starejše ljudi namešča v Gornjo Radgono, v
Črnomelj, v Radlje ob Dravi, itd. Tudi na področju družinskih pomočnikov storitve
upadajo, ker so je na nivoju države spreminjala zakonodaja in je bilo kar nekaj
družinskih pomočnikov ukinjenih. Pri pomoči na domu je na dan možno maksimalno
4 ure oskrbe, vendar so redki, ki imajo zagotovljene te pogoje. Glede informiranosti
pa je na seji Občinskega sveta občine Žirovnica je direktorica Doma dr. Franceta
Berglja predstavila celotno problematiko pomoči na domu, tako da informiranost o tej
storitvi sigurno ni slaba.
Najhujši problem pa je pri nameščanju tistih ljudi, ki so potrebni dolgotrajne oskrbe in
nege. Novi minister je včeraj že nakazal, da bo Vlada v prvi vrsti dala prioriteto
sprejemu in izvajanju tistih zakonov, ki bodo imeli manjše finančne posledice. To
pomeni, da se bo upočasnilo izvajanje že sprejetega Zakona o duševnem zdravju,
ker je za njegovo izvajanje potrebno veliko finančnih sredstev. Verjetno pa iz istega
razloga ne bo sprejet tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je že pripravljen. Kljub temu
pa upa pa, da bo uspelo eno enoto zavoda Hrastovec prenesti na Gorenjsko, tako s
stanovanjskimi enotami, kot tudi z delom na terenu. Manjka pa tudi namestitev
starostnikov v tuje družine, ki je ena od možnosti, ki je sicer v zakonodaji že
predvidena, izvaja pa se samo v treh primerih v celi Sloveniji. Zato bo potrebno veliko
opozarjati, kaj so prioritete lokalnih skupnosti, da bodo na nivoju države opredelili
tiste prioritete, ki so nujne.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sprememb proračuna občine
Jesenice za leto 2009 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Božidar Pogačar:
Državne štipendije so bile prenesene iz pristojnosti zavodov za zaposlovanje v
pristojnost centrov za socialno delo. Sam je deloval tudi v skupini na nivoju
ministrstva, ki se je s tem prenosom ukvarjala in ki je tudi predlagala, da se
uveljavitev novega zakona prestavi za eno leto, ker centri na ta prenos niso
pripravljeni.
Prejšnja Vlada je obveščala javnost, da bo z novim sistemom za štipendije
namenjenih bistveno več sredstev, ter da bo več ljudi dobilo štipendijo, kar naj bi
pospeševalo izobraževanje in dalo možnost vsem. Rezultat novega zakona, ki ga
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sedaj izvajajo centri za socialno delo, pa je v tem, da je 50 % vseh prispelih vlog
rešenih negativno, saj ljudje presegajo cenzus tudi za samo en evro. Informacijski
sitem pa je narejen tako, da se tudi zaradi enega evra ne more izdati pozitivne
odločbe. Vzrok, da je prišlo do take situacije pa je predvsem v tem, da se v cenzus
vštevajo tudi otroški dodatki.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.05 uri.

ZAPISALA
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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