Datum: 28.06.2013

ZAPIS

SESTANKA STANOVALCEV DOMA STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
v zadevi: PRETVORBA ANALOGNEGA TV SIGNALA
PRISOTNI:
18 stanovalcev, direktorica DSO Preddvor Andreja Valant, delovna terapevtka Irma Čebašek,
socialna delavka Anja Ravnik.
Pričetek sestanka: 8.50
Dnevni red:
- Informacija direktorice o prehodu na digitalni televizijski signal
- Odgovornost za lastno televizijo v sobi
- Možnost nakupa digitalnega pretvornika
Ad 1
Direktorica Doma pove, da od 12.7.2013 v Domu starejših občanov Preddvor – enota Preddvor
ne bo več mogoča pretvorba analognega televizijskega signala v digitalnega. To pomeni, da vse
stare televizije, ki nimajo vgrajenega pretvornika za digitalni signal, od 12.7.2013 ne bodo več
delovale.
Direktorica prisotne seznani, da je Dom odgovoren le za televizije, ki so nameščene v dnevnih in
skupnih prostorih, kar pomeni, da priskrbi pretvornike le za te televizije. Za televizije, ki so last
stanovalcev in jih bodo želeli še naprej imeti, pa bodo lastniki morali poskrbeti sami.
Če bodo stanovalci na lastni televiziji, ki nima pretvornika, želeli tudi po 12.7.2013 gledati
program preko digitalnega signala imajo dve možnosti:
1. kupiti novo televizijo, ki ima vgrajen pretvornik ali
2. kupiti pretvornik.
V primeru, da stanovalci oz. njihovi svojci ne vedo ali njihova televizija potrebuje pretvornik, se
lahko obrnejo na hišnika.
Ad 2
Direktorica stanovalce seznani, da je Dom odgovoren le za televizije, ki so nameščene v dnevnih
in skupnih prostorih, kar pomeni, da zanje plačuje prispevek, skrbi za vzdrževanje in priskrbi
pretvornike. Za televizije, ki jih imajo stanovalci v svojih sobah in so njihova last, so v celoti
odgovorni stanovalci sami. To pomeni, da so za svojo televizijo dolžni plačevati prispevek,
skrbeti za vzdrževanje, popravila in si po potrebi priskrbeti pretvornik. Direktorica pove, da tudi
ob odhodu iz Doma za televizijo poskrbi lastnik in je ni mogoče pustiti v last Domu.
Ad 3
Direktorica pove, da Dom stanovalcem lahko pomaga pri nakupu digitalnega pretvornika. Le ta
stane 41€, stroške nakupa pa nosijo stanovalci sami. Tisti, ki nimajo pretvornika in ga želijo
kupiti, se lahko do vključno srede, 3.7.2013, oglasijo v socialni službi in podpišejo pisno izjavo, s
katero naročijo pretvornik, se zavežejo za plačilo in določijo načina plačila. Plačilo je mogoče v
enem, dveh ali največ treh mesečnih obrokih.
Sestanek je bil zaključen ob 9.10 uri.
Zapis se objavi na oglasnih deskah DSO Preddvor.

Zapisala:
Anja Ravnik, socialna delavka

