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Jesenice, 8.03. 2023 

 

ZAPISNIK 

3. sestanka koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske, ki je  potekal v  

ponedeljek, 6. marca 2023 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Jesenice 

 

Prisotni:  

- župani občin Zgornje Gorenjske:  g. Peter Bohinec,   g. Jože Sodja,  

g. Anton Mežan,  g. Peter Torkar in g. Ciril Globočnik 

  

Ostali prisotni: 

- Sebastijan Zupan, podžupan občine Žirovnica  

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

 

Gostje: 

K tč. 3 
- Katarina Štravs, poslanka  DZ, volilni okraj Jesenice 
- Mag. Alma Intihar, poslanka DZ, volilni okraj Radovljica 1,2  

k 4. tč: 
SBJ:  

 V. d. direktorja, Petra Rupar 

 V. d.  pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe, asist. Mojca 

Strgar Ravnik 

 Koordinatorica odpusta na kirurškem oddelku, Gordana Sivec  

 Socialna delavka, Eva Gale  

 mag. Majo Valjavec, svetovalko za odnose z javnostmi. 
 

- ga. Monika Ažman,    predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege   in državna 
svetnica  
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Predlagan dnevni red:  
 

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje. 
3) Izmenjava aktualnih informacij;  lokalne skupnosti – Državni zbor 
4) Problematika težko odpustljivih pacientov iz Splošne bolnišnice Jesenice   
5) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
6) Razno. 

 

 

K točki 1: Potrditev dnevnega reda. 

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 2: Potrditev zapisnika 

 

Sklep 2: 

 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 3:  Izmenjava aktualnih informacij;  lokalne skupnosti – Državni zbor 
 
Župan Peter Bohinec je  pozdravil poslanki Državnega zbora in se jima zahvalil za udeležbo na 
sestanku. 
Poslanka ga. Alma Intihar, je bila izvoljena v volilni enoti Radovljica 1 in 2. Poudarila je 
prizadevanja vlade in DZ za vzpostavitev pogojev, da bomo postali boljša družba za vse  
državljanke in državljane. 
Poslanka ga. Katarin Štravs, ki je bila izvoljena v volilni enoti Jesenice se je zahvalila za vabilo. 
Zaveda se pomena dobrega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in je vedno pripravljena 
prisluhniti lokalnim izzivom in pričakovanjem ter  izmenjavi mnenj.  
 
Župan je ob tej točki lepo pozdravil ga. Moniko Ažman, svetnico Državnega sveta, ki pokriva  
področje zdravstva. Zadnjih 15 let je predsednica  Zbornice zdravstvene in babiške nege. 
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K točki 4: Problematika težko odpustljivih pacientov iz Splošne bolnišnice Jesenice   
  
V.d. direktorja SBJ Petra Rupar, dr. med.,  se je županom zahvalila  za vabilo in možnost, da 
skupaj s svojo strokovno ekipo  predstavi zelo aktualno problematiko težko odpustljivih 
pacientov iz bolnišnice. 
Prebivalstvo se stara in  SBJ je z več kot 70-letno tradicijo  osrednja ustanova, kjer opažajo 
stiske pacientov in njegovih družin, ko zaradi bolezni, poškodbe ali starosti pride do 
sprememb posameznika. 
Kot bolnišnica  poskrbijo za zdravljenje  zdravstvenega  zapleta, kasneje pa ljudje velikokrat 
po odpustu potrebujejo dodatno pomoč in rehabilitacijo. Največkrat gre za možnost pomoči 
na domu, lahko tudi premestitev v socialno varstveni zavod. V primeru, da pomoč ni na voljo, 
se problem posameznika  razširi na družino, zaposlovalce in večkrat postane tudi problem 
lokalne skupnosti oz.  občine. 
Ga. Rupar je poudarila, da je vsak korak, tudi majhen, k rešitvi problema dragocen. 
Izpostavila je tudi primer  dobre prakse. To je občina Bohinj, kjer so vzpostavili sistem, da se 
za pacienta dobro poskrbi, ko je izpuščen v domačo oskrbo. 
»Na papirju« imamo v državi kar nekaj možnosti pomoči (pomoč na domu, domsko varstvo, 
patronažna služba,…), žal pa se te storitve v realnem času lahko realizirajo šele v nekaj dneh, 
tednih ali mesecih; odpuščeni pacient pa jih potrebuje takoj. 
Glede na reakcije pacientov in svojcev se sklepa, da velja prepričanje, da je bolnišnica  in 
država dolžna poskrbeti za pacienta, v bistvu pa moramo ljudje poskrbeti za sebe. 
 
Ga. Gordana Sivec je  koordinatorka odpusta na kirurškem oddelku;  skrbi za paciente in ima 
kontakt s svojci in tudi sledi,  kaj bo s pacientom, ko bo odpuščen. 
Pomoč na domu bi morala biti zagotovljena v istem dnevu, v realnosti minejo tedni oz. je prvi 
dom, ki sprejema nove stanovalce lahko na drugem koncu Slovenije. 
Zato je zelo pomembno, da se prične pravi čas razmišljati o teh problemih. 
Okrepiti je potrebno pomoč na domu, povečati število negovalk in  delovnih terapevtov na 
terenu. K sodelovanju je potrebno povabiti  društva, ki bi lahko nudila pomoč, vendar je 
pomembno, da se o tem govori pogosteje in javno in, da se takšno delo koordinira na terenu. 
Zato je posredovanje informacij v lokalnih časopisih oz. ozaveščanje širše javnosti  o 
možnostih sodelovanja in povezovanja pomembno, da je splošna javnost seznanjena in, da    
ljudje vedo, kam se lahko obrnejo za pomoč. 
 
Župan Toni Mežan je izrazil  pomisleke, da ne gre za prelaganje dodatnih obveznosti s strani 
države na občane. Strinja se, da je potrebno bolje in več komunicirati s splošno javnostjo, 
vendar morajo biti pripravljeni članki ažurni in strokovni. 
Na Bledu so številna aktivna društva, tudi Društvo upokojencev. Vendar se sprašuje v 
kakšnem obsegu se lahko obveznosti prelagajo na njih? Odgovornost je namreč zelo velika. 
Glede na demografske trende bi država morala najti sistemske rešitve. 
Seveda pa se bo občina Bled odzvala in objavljala dogovorjene informacije ter gostila 
delavnice in predavanja  v MGC Bled. 

http://www.ragor.si/
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Župan Jože Sodja je na kratko povzel aktivnosti Mobilnega  socialnega servisa, ki je  dober 
primer sodelovanja na tem področju. Občina financira zaposlitev delovne terapevtke in 
dodatnih strokovnih sodelavcev.  Še predno pacienta odpustijo iz SBJ se vzpostavi povezava z 
MSS ali gre  pacient lahko domov ali ne.  MSS deluje  s pomočjo društev.  
Nujno je potrebna koordinacija za povezovanje in posredovanje pravih informacij. 
 
Podžupan Žirovnice, g. Zupan se strinja  s predhodniki in poudari, da se tudi v občini 
Žirovnica zavedajo problema.  Zato ne razumejo ukrepov države pri reševanju te akutne 
problematike.  V Žirovnici imajo sprejet OPN in namenjen prostor za graditev novega doma 
za starejše.  Žal je MZ razpisalo samo 6 mio EUR sredstev za sofinanciranje; planirana 
investicija v domove za starejše pa znaša 13 mio EUR. 
Podpira informiranje javnosti o tem problemu in poudarja velik problem s kadri. 
 
Župan Peter Bohinec je vprašal kaj lahko naredi lokalna skupnost, seveda ob znatni pomoči 
države  za ponovno vzpostavitev negovalnega oddelka v SBJ? 
 
Ga. Mojca Strgar Ravnik je poudarila, da je SBJ  imela dober negovalni oddelek, najstarejši in 
najboljši v državi; 15 do 20 postelj. Oddelek  je bil polno zaseden in je leta 2019  še deloval. S 
covidom se je oddelek spremenil v covid oddelek, po koncu epidemije pa je ostal zaprt zaradi 
manka kadra v zdravstveni negi. Število zdravstvenih delavcev se je drastično zmanjšalo v 
zadnjih  nekaj leti. Zaprlo seje 100 akutnih postelj na Gorenjskem; zaprla sta se  2 negovalna 
oddelka  -  na Jesenicah in  na Golniku.  
   
Župan Peter Torkar  je izpostavil tudi problem, ki nastane, ko umre eden od starejših 
partnerjev in je opravilna sposobnost tistega, ki ostane zelo slaba.  
Zaveda se problemov tudi pri odpustih, zato si vsi župani  želijo  sistemskih   rešitev. 
 
Ga. Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege  je izpostavila, da so 
demografski trendi  res problem in izziv. SBJ je na tem področju zelo napredna, saj ima 
koordinatorja za zdravstveno varstvo. Kadri so velik problem danes   in bodo tudi v 
prihodnosti.  Povpraševanje po kadrih zelo  presega ponudbo.   
Bolj bi morali vlagati v ljudi in se bolj posvečati pogojem, da kadri sploh pridejo in ostanejo.  
Občani oz. društva so velik doprinos za nego na domu. 
Žal pa ni dileme, da brez uvoza delovne sile in prekvalifikacij ni rešitve tega problema. 
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Sklep 3: 
 
Glede na nujnost ozaveščanja javnosti o možnih oblikah pomoči prebivalcem v času bolezni 
in po odpustu iz bolnišnice, so župani sprejeli sklep, da bodo pomagali z objavljanjem  
sporočil, člankov, informacij v  lokalnih časopisih in na socialnih omrežjih in na ta način redno 
obveščali občane o možnostih pomoči in potrebnih administrativnih  postopkih pri 
neodpustljivih pacientih.  
Predstavi pa se tudi  dobra praksa iz občine Bohinj, vezano na vzpostavitev mobilnega 
socialnega servisa  v sodelovanju z društvi v občini. 
 

 
Sklep 4: 
 
V sodelovanju s Splošno bolnišnico Jesenice,  občinskimi strokovnimi službami in CSD, 
RAGOR pripravi informativno zgibanko  (v tiskani in elektronski obliki), z informacijami in 
navodili o potrebnih korakih in kontaktih ob pacientovem odpustu, ki bodo v veliko pomoč 
pacientu, družinskim članom, bolnišnicam in ostalim organizacijam. 
 
Sklep 5: 
 
S pomočjo dveh svetnikov Državnega sveta;  g. Leopolda Pogačarja in Monike Ažman se 
prenese pobuda za pripravo posveta v Državnem svetu na temo težko odpustljivih pacientov, 
saj je to aktualna problematika po vsej Sloveniji.  
 
 
K točki 5:Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
 
Naslednja koordinacija je v torek, 4. aprila  2023 ob 11. uri v sejni sobi Občine Bled.  
 

 Predlog župana Petra Bohinca je uvrstitev pobude ga. Ksenje Noč, vodja ZVC Jesenice   
na koordinacijo in predstavitev   sistemskega  preoblikovanja  ZVC (Zdravstveno 
vzgojni center)  v CKZ (Center za krepitev zdravja) in izzivi povezani s tem. 

 Podan je predlog, da se na naslednjo koordinacijo povabi vse 3 vodje MIR; MIR Bled -

Primož Lah, MIR Jesenice – Gregor Jarkovič in MIR Radovljica – Tomaž Dolar, vezano 

na teme:   

 nakup radarjev in najem mobilnega radarja. 

 priprava predloga sprememb ZJRM.  Zakona o javnem redu in miru je star in 

neusklajen, globe so absolutno prenizke in napisane še v tolarjih. V sezoni se v vseh 

občinah zaznava velik problem z divjim kampiranjem in veljavnimi ukrepi za izrek 

kazni. 
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 Glede sestanka s TD Vintgar je potrebno vključiti še Jesenice oz. Blejsko Dobravo. 

 

 

 

K točki 5: Razno 
 
Župan Peter Torkar je povabil na okroglo mizo o divjih zvereh, ki bo 21.4. 2023. Uradno vabilo 
še sledi. 
 
Župan Peter Bohinec je prisotne povabil na slovesnost ob občinskem prazniku, 20.03. 2023  
ob 19. uri na Jesenicah. 
 
 
 
 

 

 

Zapisala:                                                                                                Peter Bohinec 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                             župan Občine Jesenice  

 

 

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

- Objavljeno na www.//ragor.si - povzetek 
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