ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
Številka: 011-0004/2020
Datum: 26.3.2020

ZAPISNIK
8. seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila dne, 24.2.2020, ob 16.00. uri
v sejni sobi Občine Sevnica
Prisotni člani: Darja Pompe, Vanja Žulič, Irena Mavrič Simončič, Violeta Bahat Kmetič, Miran
Grubenšek, Rok Petančič.
Odsotni člani: Rado Kostrevc, Brigita Karlovšek, Božidar Groboljšek.
Prisotni uslužbenci občinske uprave: Mojca Sešlar, Mojca Ernestl.
Sejo vodi: Darja Pompe, namestnica predsednika odbora.
Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Darja Pompe pozdravi navzoče in predlaga potrditev predlaganega dnevnega reda.
Ob začetku seje je prisotnih šest članov odbora. Odbor je sklepčen.
SKLEP:
Odbor je sprejel predlagan dnevni red 8. seje Odbora za družbene dejavnosti.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora za družbene dejavnosti
3. Integrirana dolgotrajna oskrba v občini Sevnica
4. Razno
Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Odbora za družbene dejavnosti
Na zapisnik 7. redne seje Odbora za družbene dejavnosti ni pripomb.
SKLEP:
Odbor je potrdil zapisnik 7. seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 20.1.2020.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
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Ad 3
Integrirana dolgotrajna oskrba v občini Sevnica
Uvodno obrazložitev, Mojca Sešlar.
Dolgotrajna oskrba ni lokalna javna služba. Občine smo pristojne za izvajanje določenih
storitev v okviru Zakona o socialnem varstvu in sicer financiranje stroškov storitev v zavodih
za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delna ali v celoti oproščen plačila,
iz proračuna občine, financiranje pomoči na domu, najmanj v višini 50 % subvencije k ceni
storitve, financiranje družinskih pomočnikov. Dolgotrajna oskrba je oblika oskrbe pri ljudeh, ki
dolgotrajno potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju dnevnih temeljnih življenjskih
aktivnosti. V Sloveniji nimamo enotno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe starejših, kronično
bolnih, dementnih, umirajočih, invalidnih in oslabelih oseb. Zakon o dolgotrajni oskrbi je ena
od prednostnih nalog slovenske vlade in državnega zbora že od leta 2000. Pripravljeni so bili
trije predlogi zakona, kjer so bili obravnavani različni modeli zahodnih držav. Trenutno se čaka
rezultate treh pilotov dolgotrajne oskrbe v treh občinah, ki bodo dale rezultate oz. evalvacijo
projekta, kako naprej. Vprašanje cenovno sprejemljive, celostne in kontinuirane oskrbe oseb,
ki potrebujejo pomoč, ne bomo mogli reševati samo z institucionalno oskrbo, ampak z
inovativnimi oblikami skupnostne dolgotrajne oskrbe. Institucionalno varstveni zavodi in
Občina Sevnica se povezujemo na tem področju in iščemo rešitve za izvajanje skrbi za starejše
v okviru svojih pristojnosti.
Integrirana dolgotrajna oskrba so storitve, ki zahtevajo strokovno usposobljen kader in znanje
na osnovi izkušenj in prakse. Podjetje FIRIS d.o.o. in Inštitut Antona Trstenjaka razvijajo rešitve
in ponujajo znanje na področju inovativnih oblik dolgotrajne oskrbe. Vključitev v Konzorcij 17,
ki vključuje preko 20 občin, je priložnost za vzpostavljanje in pripravljanje pogojev za izvajanje
različnih storitev dolgotrajne oskrbe ter tudi pridobivanje evropskih sredstev tako za
programski del kot tudi za izvedbo infrastrukture.
Darja Pompe odpre razpravo.
V razpravi so sodelovali: Darja Pompe, Miran Grubenšek, Violeta Bahat Kmetič
Povzetek razprave:
Podjetje Firis d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v socialnem varstvu
in imajo ogromno izkušenj s področja institucionalnega varstva. Smiselno je pristopiti v
Konzorcij 17, ker bo na ta način več možnosti za pridobitev sredstev s strani EU.
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je na svoji 8. redni seji dne 24.02.2020, seznanil s
projektom ''Strategija in model vzpostavitve različnih oblik integrirane dolgotrajne
oskrbe v lokalni skupnosti'' in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da se
Občina Sevnica vključi v Konzorcij 17.
Izid glasovanja: 6 za 0 proti (prisotnih 6).
Sklep je sprejet.
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Ad 4
Razno
Pod točko razno je beseda tekla glede prvih posredovalcev v občini oziroma načina, kako jih
pridobiti.

Seja je bila zaključena ob 17.30.

Zapisala:
Mojca Ernestl

Rado Kostrevc,
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti
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