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

Številka:
Datum: 20.03.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
18. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 18.03.2009 OB 17.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ, Branka
DOBERŠEK in Ivana PRETNAR, Ljudmila ILENIČ
ODSOTNA ČLANICA ODBORA: Marija MULEJ
OSTALI PRISOTNI: 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 17. redne seje Odbora z dne
21.01.2009.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2008 (s poročilom
o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev) – HITRI POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 17. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 21.01.2009.
Razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 17. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 21.01.2009.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2008 – HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Ljudmila Ilenič je povedala, da je gradivo zelo pregledno in lepo pripravljeno, da
človek lahko vidi vse jasno. Veliko denarja se daje najbolj kritični skupini ljudi.
Vprašala je, ali se vse to zelo strmo stopnjuje navzgor, ali se kriza že dotika Jesenic
ali je situacija še v meji obvladljivega?
Tea Višnar je odgovorila, da so bili podatki že alarmantni in so v okviru občinske
uprave prve ukrepe sprejeli. Ti ukrepi so bili, da so se dodatna sredstva 15.000 EUR
namenila socialni pomoči in 5.000 EUR za regresirano prehrano za učence. Dali so
predlog za javna dela, da naj bi sistemsko zakonodajo na tem področju na državi
ravni spremenili. Dejstvo je, da je iz dneva v dan več brezposelnih. V prvi fazi je bilo
veliko takih, katerim niso hoteli podaljšati delovnega razmerja za določeni čas. Nekaj
je bilo takih, ki so šli v stečaj ali pa zaključujejo delo, ker podjetja nimajo imela
naročil.
Imeli so sestanek za SOS trgovine na Jesenicah. Ustanovitelji so zainteresirani,
naloga občine pa je, da najde prostor. Župan je prevzel to zadolžitev, da bo pregledal
možnosti za to in kje bi trgovina bila.
Božidar Pogačar je pojasnil, da je na zadnji seji napovedal, da načrtujejo skupen
sestanek vseh humanitarnih organizacij: RK, Karitas, Merhamet, vse vodje oddelkov
za družbene dejavnosti, Urad za delo Jesenice, Sindikat neodvisnosti, tudi drugi
sindikat. Ta skupni sestanek bi bili sklicani z namenom, kako bi uskladili aktivnosti,
da bi čim bolj usklajeno sodelovali v tej krizi, ki prihaja. Zadnji podatek na tej seji je
bil, da je iz 600 brezposelnih oseb prišlo na 870 in da bo do konca februarja na
našem področju 1000 brezposelnih. Dejstvo je, da se lahko pričakuje eskalacijo, ko
bo stanje še hujše. Na tem skupnem sestanku je bilo ugotovljeno, da se glede
organiziranosti pripravljajo na te stvari.
Karitas in RK sta dali informacijo, da obe krizi, kjer ljudje prosijo za pomoč za obleko
in hrano, ne prihajata samo iz določene skupine ljudi, ampak prihajajo tudi starejši,
upokojenci in mlade družine, kar pomeni, da se stvari zelo zaostrujejo.
Posvet je bil medijsko izredno dobro pokrit-nekaj oddaj je bilo na radio Triglav, v Delu
in Gorenjskem glasu je bil tudi članek. V prihodnje naj bi bilo v Gorenjskem glasu, v
JON in lokalnem časopisu Kranjske Gore in Žirovnice objavljen povzetek cele
zloženke.
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Zakon dopušča, da se v posameznih primerih lahko naredi revizijo za otroške
dodatke in revizija za postopek štipendiranja. Občina Jesenice, torej župan in njegov
kolegij sta hitro odreagirala in sta takoj namenila več sredstev za denarno pomoč in
za regresirano prehrano. Pomembno pri vsem tem pa je, da so ljudje čim bolj
informirani.
Na CSD so dobili tudi klice 4 do 5 ljudi, ki so spraševali, če SOS trgovina na
Jesenicah že obstaja in kako to gre. Vsak, ki ima odločbo o socialni denarni pomoči
ali pa odrezek pokojnine, ki dokazuje majhno pokojnino, bi lahko šel v trgovino, kjer
bi dobil kartico in bi imel možnost nakupa. Vendar se pri tem pojavi pomislek, da gre
za stigmatizacijo teh ljudi.
Prav je, da se na naslednji seji ponovno poda taka informacija. Ljudje morajo biti
informirani o razmerah.
Ibrahim Smajič dodaja, naj občinska uprava oz. kabinet župana obvesti Odbor, če
se na tem področju karkoli naredi, da lahko naprej ljudem posredujejo informacijo.
Tea Višnar je odgovorila, da je dovolj informiranosti, saj je v časopisu ogromno
pisalo in tudi na radiu so sporočali.
Božidar Pogačar je dodal, da je bil 21. 1. Odbor o aktivnosti že informiran o grobih
stvareh.
Ibrahim Smajič je predlagal, da Odbor podpre županovo pobudo za zavarovanja, in
sicer, da bo odločba od Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči dovolj, da
občina plača zdravstveno zavarovanje.
Božidar Pogačar je pojasnil, da je tolmačenje tako, da je pooblastilo s strani države
dobila občina in pooblastila, ki ga dobi organ občine od nekoga, ta organ ne more
naprej pooblastiti drugi organ. Razen če oseba in ne organ, naprej pooblasti drug
organ.
Tea Višnar je vprašala, kako se to v Radovljici izvaja?
Božidar Pogačar je odgovoril, da je občina pred 15, 20 let pooblastila CSD, samo
takrat občina ni dobila pooblastila od države.
Tea Višnar je dejala, da je to razpravljanje brezpredmetno v zvezi z njenim
predlogom, ki predlaga spremembo zakonodaje, s katero bi prenehali s papirologijo
in bi tisti, ki ima denarno socialno pomoč, imel še zdravstveno zavarovanje v paketu.
Najmočnejši organ v državi, ki na tem področju lahko kaj naredi, je Skupnost občin
Slovenije in Zveza občin Slovenije. Oni so partnerji pri dogovarjanju z državo, vendar
na področju zavarovanja žal nimajo posluha. V Velenju je bil seminar na to temo, kjer
so bila zastavljena vprašanja, vendar odgovorov na to niso dobili.
Ljudmila Ilenič je vprašala, ali je možno narediti revizijo, kdo že več let dobiva
podporo, ki najbrž ni tako hudo potreben te pomoči, kakor pa neka družina z več
otroki. Ljudje, ki nimajo nekega sramu, za vse prosijo, ker po zakonu imajo pravico
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dobiti. Taki ljudje so tukaj brezposelni, sočasno pa delajo v tujini in tako gre veliko
denarja v žepe ljudi, ki niso revni.
Božidar Pogačar je pojasnil, da so se stvari začele spreminjati. Informacijski sistemi
so bolj povezani, saj imajo možnost vpogleda v Urad za delo, na Upravno enoto, na
Davčno upravo. Krog ljudi, ki manipulira s tem, se vedno bolj krči. Ljudje, ki prosijo za
denarno pomoč, morajo dostaviti zadnje 3 izpiske od banke, CSD zaprosi za KDD in
Davčno upravo za premoženjsko stanje, na Upravni enoti se preveri število
družinskih članov. Znotraj tega je vedno več kontrol. Kakršna koli revizija bi bila
nepotrebna. Stvari se spreminjajo in pred 5, 7, 10 leti je 30% ljudi dajalo vprašljive
podatke. Danes pa je ta povezava vedno večja in tega izkoriščanja je vedno manj.
Na CSD je Ministrstvo za pravosodje, brez vprašanj, dal proceduro, kaj mora center
narediti, vendar brez zagotavljanja kadra in drugih stvari. Gre za zahtevne
pravosodne zadeve.
Ljudmila Ilenič je vprašala, če je varna hiša na Jesenicah zasedena?
Božidar Pogačar je odgovoril, da varne hiše ni na Jesenicah, ampak je na Zgornji
Gorenjski. En teden po tem, ko je bila usposobljena za sprejem ljudi, je bila celotno
zasedena. V njej so 3 ženske in 6 otrok.

Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2008 in predlog besedila Odloka o zaključnem računu
proračuna občine Jesenice za leto 2008 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Božidar Pogačar – informacija:
Na zadnjem sestanku je bila omenjena problematika ljudi s psihiatrično izkušnjo oz.
psihiatrično boleznijo. Z direktorjem sta se odločila, da bodo enoto razširili na celotno
gorenjsko. S Centri za socialne delo so na celi Gorenjski zbrali podatke, koliko ljudi je
že nameščenih v neustreznih institucijah, kjer za njih ni ustreznih programov. Takih
ljudi je 130. Od tistih, ki na terenu čakajo, se pa ne more zbrati konkretnih podatkov,
ampak se stanje lahko samo oceni. Pripravili bodo dopis za ministrstvo, naij jih v teh
prizadevanjih podpre. Potem bi šli takoj v izdelavo programske naloge. Ko bo ta
programska naloga narejena, bodo informirali vseh 18 županov in vseh 18 vodij
oddelkov za družbene dejavnosti. Podpora iz strani ministrstva je, vendar s tem
dopisom išče pisno potrditev tega, da se to izvede.
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3.2 Božidar Pogačar – informacija:
Druga največja potreba na Gorenjskem je organiziranje posteljnih kapacitet za
dolgotrajno nego in oskrbo za starejše in invalidne. Po podatkih iz letošnjega poročila
je razvidno, da se je v primerjavi z 2 leti nazaj na področju Kranjske Gore, Jesenic in
Žirovnice število oseb, ki so starejši od 80 let, povečalo za 28%. Zato je treba
programe in vsebine popraviti. Ko bo zakon za dolgotrajno nego in oskrbo za starejše
in invalidne sprejet, sprejema se pa že 4 leta, takrat bo osnovna naloga taka, da se
obnovi tisto, kar je bilo na Jesenicah že narejeno. Skupaj z razvojno agencijo Zgornje
Gorenjske, direktorjem zbornice, z zdravstvenimi domom, domom za stare so imeli
programsko nalogo že skoraj pripravljeno. Potem je prišla informacija, da bo prišel
zakon ven. In ko bo zakon prišel ven, imajo vsaj 50% programske naloge že
pripravljene.

3.3 Ljudmila Ilenič, Ivana Pretnar, Branka Doberšek,Tea Višnar

Ljudmila Ilenič – vprašanje
Kaj bi se za stare občane lahko naredilo? V starih blokih, kjer ni dvigal, živijo starejše
osebe, ki ne morejo hoditi, ne morejo priti do trgovin. Problem je tudi, ko se starejši
nimajo z nikomer za pogovoriti, se zaupati, nimajo stika. Odnosi ljudi so porušeni.
Ljudmila Ilenič – pobuda
Bivša Sekcija žena bi lahko zelo veliko sosedske pomoči uveljavljala, ker poznajo
razmere. Skupina, ki v domu ima projekte, je pa odtujena od ljudi, ki so v največji
stiski.
Tea Višnar - informacija
Na Jesenicah se bodo gradila varovana stanovanja nad Tušem, ki bo privat zadeva
in zato bodo cene visoke.
Tea Višnar – pobuda
Če bi več ljudi poznalo cenzus za socialno pomoč, bi lahko tudi starejšim lažje
pomagali pri nasvetih, kam se obrniti za pomoč, pri pisanju prošenj za dodelitev
denarne pomoči.
Ivana Pretnar
Na Jesenicah se najbolj potrebuje negovalna bolnica. Starejše ne pozdravijo do
konca, vendar so le iz najhujših razmer, pošljejo domov. In ravno zaradi tega je
potrebna negovalna bolnica. To bi bilo tudi za bolnico neka razbremenitev.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 18.30 uri.

ZAPISALA
NATAŠA ŠTEFELIN

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ

5

