OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-13/2013
Datum: 17. 10. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
27. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V SREDO, 16. 10. 2013, OB 17.00,
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ, Maja
OTOVIČ, Marjetka POSPEH in Boštjan SMUKAVEC.
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice ter Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 26. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 18. 9. 2013
2. Poročilo o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice
3. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 26. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 18. 9. 2013.
Razprave in pripomb na zapisnik 26. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 26. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 18. 9. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
POROČILO O ANALIZI STANJA S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA V
OBČINI JESENICE
Uvodno obrazložitev je zaradi bolniške odsotnosti Petre Dečman, vodje Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, podala Vera Pintar.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Na Jesenicah so vsa ta področja institucionalno izredno dobro pokrita oziroma smo
na tem področju zelo dobro razviti, sploh v primerjavi z drugimi občinami. Ti zavodi so
dobro organizirani in tudi dobro delujejo. Teh potreb je vsako leto več – sploh glede
na trenutno stopnjo brezposelnosti. Imamo prednost, da smo obmejna občina in da
veliko občanov poišče delo v sosednjih državah, s čimer se brezposelnost omili, še
vedno pa obstaja veliko občanov, ki te možnosti nimajo, zato socialni problemi
ostajajo.
V analizi pogreša dve večji humanitarni organizaciji, in sicer Merhamet in Karitas, s
čimer bi bila slika še bolj celovita. Problematika pa je izredno pereča pri vseh
generacijah. Zadeva ni enostavna, zato se bo treba o zadevi tudi širše pogovoriti,
dobiti ideje, kako se uspešnejše spopasti s tem problemom, torej na nek način
dopolnit že tako dobro institucionalno varstvo, ki ga imamo, npr. z nekim
prostovoljstvom. Pogreša pa tudi druga podjetja, ki delujejo na področju Jesenice, ki
pa se ne vključuje v reševanje tega problema. Prišli smo do tiste točke, ko bi podjetja,
ki dobro delajo, morala na kak način sodelovati pri razreševanju teh problemov.
Stroko imamo, sredstev za reševanje teh problemov pa ni dovolj.
Marjetka Pospeh:
Največ problemov nastane, ko postaneš brezposeln in trenutno nikamor ne sodiš –
potem pa gre rapidno vse samo navzdol. Šele ko si res kritičen, te kategorizirajo za
neko pomoč. Na začetku, ko ravno tako potrebuješ pomoč, se pa še čaka.
Boštjan Smukavec:
Ne le na področju sociale, temveč tudi na drugih področjih se pogreša vključevanje
teh podjetij oziroma njihovo vračilo okolju, kjer delajo. Drugi problem je tudi ta, da za
pomoč prosijo ljudje, ki imajo po drugi strani takšne materialne dobrine, ki kažejo na
višji standard (dobre mobitele in drage avtomobile). Določeni ljudje to pomoč
izkoriščajo, na ta način pa potem pomoč ne pride do vseh tistih, ki jo res potrebujejo.
Veliko ljudi, ki bi pomoč potrebovali, pa je tudi preponosnih, da bi zanjo prosili
oziroma jih je sram. Ne ve pa, kako bi imeli dejanski pregled nad stanjem določene
družine. Družba je tudi malce narobe naravnavna, saj je veliko starejših občanov, ki
živijo v velikih hišah, lahko pa bi se preselili v manjše stanovanje in tako zmanjšali
stroške. Meni, da na splošno ne razmišljamo v pravi smeri.
Vera Pintar:
Na Rdečem križu ugotavljajo, da je velik problem tudi s svojci. Precej je namreč tudi
takih, ki svojce ima, a ti ne plačujejo računov za tistega, ki je potreben pomoči. Veliko
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je nerazumevanja mladih do svojih staršev, starše pa je sram obremenjevati svoje
otroke.
Maja Otovič:
Problematika dejanskega socialnega stanja družine, ki jo je omenil Boštjan
Smukavec, je zelo opazna tudi po šolah. Marsikdo je tretiran kot socialni problem, a
se vozijo z dobrimi avtomobili, marsikdo, ki to res je, pa tega ne pokaže.
Z letom 2014 bodo za črpanje zopet na voljo evropska sredstva – zanima jo, ali ti
zavodi oziroma društva v svojih programih delajo kaj na tem.
Vera Pintar:
Vedno imajo možnost prijave in ko pride do takšne možnosti, jih tudi ustrezno
obvestijo. Ta program je narejen od leta 2013 do leta 2020, denar bo na razpolago za
celo Slovenijo. Bo pa sedaj večji poudarek na možnosti regionalnega reševanja, kot
občinskega.
Maja Otovič:
Kakor je prebrala, so imeli tudi že regijski posvet, zato predvideva, da so to stvar
dorekli že na tem posvetu. Meni, da bo treba to specifiko izpostavit in s teh sredstev
čim več črpati.
Vera Pintar:
Strinja se z gospo Otovič, vendar doda, da je vedno je treba zagotoviti vsaj še 20 %
lastnih sredstev, sicer ne moreš kandidirati. Vedno pa se to ne da. Odvisno je tudi od
programa, kakršnega imaš – nekje je 20 % malo, nekje pa ogromno in jih ne moreš
zagotoviti.
Maja Otovič:
Žalostno je, da po medijih poslušamo, da v državnem merilu ogromno sredstev nismo
izkoristili, kar je strašanska škoda.
Boštjan Smukavec:
Tudi prijava na razpise je mukotrpen proces. Problem je tudi ta, da ne znamo vsi na
računalnik vse narediti. Če ob danem znanju narediš neko malce slabšo prijavo na
razpis, še ne pomeni, da bo projekt slabo izveden, vendar ti lahko na podlagi takšne
prijave pridobitev sredstev zavrnejo.
Marija Kalan:
Medobčinsko društvo invalidov, pri katerem sodeluje tudi sama, je ena izmed
humanitarnih organizacij, ki zelo veliko pomaga tako svojim članom kot vsakemu, ki
potrka na njihova vrata – tako s socialno pomočjo kot z nasveti in pravno pomočjo.
Seveda v primeru invalidnosti. Pokrivajo Žirovnico in Jesenice, nekaj članov pa je tudi
iz Kranjske Gore. Imajo dosti prostovoljcev (15), brez katerih bi društvo težko
delovalo. Seznanjeni so, kako njihovi člani živijo in kako se preživljajo, tudi sama gre
velikokrat na obisk in se pogovori. Tako kot je rekel Boštjan Smukavec, tudi ona pove,
da so ljudje, ki pomoč zavrnejo oziroma jih je sram pomoč iti iskat. Z možem tako
velikokrat tudi sama razvozita pakete pomoči. Stiska pa je vedno večja, socialni
problemi bodo vedno večji. Na tem področju bo treba marsikaj narediti. Prišlo bo tudi
do deložacij, tako da bo morala Občina pristopiti k tem problemu in tem ljudem
priskrbeti streho nad glavo.
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Zoran Kramar:
Tako na nivoju države kot občine bo treba narediti korak naprej. Nekateri občani, ki
zapadejo v krizo, se sami ne morejo vključiti v razreševanje problema (zaradi starosti,
bolezni itd.), so pa nekateri, ki bi se glede na njihovo psihofizično stanje lahko. Tu bi
morala pol poti narediti država oziroma lokalna skupnost, pol pa ta posameznik, ki bi
nekako ''oddelal'' stanovanje oziroma elektriko ali podobno. V tem trenutku tega ni,
posameznik je le opazovalec, ki ne more vplivati na svoje stanje.
Marija Kalan:
Vrne se na razpise in pove, da če se prijavljaš nanj, je treba vlogo izpolniti tako kot je
treba, potem pa si velikokrat še vedno zavrnjen. Ne dobiš toliko sredstev, kot bi jih
potreboval. Pri tem pohvali občino Jesenice, saj tu pošljejo poziv za dopolnitev vlog,
ostali pa vlogo enostavno zavrnejo.
Zoran Kramar:
Kar se javnega denarja tiče, se razpisom ne moremo izogniti, so nujno zlo in jih bo
vedno več, so pa potrebni zaradi transparentnosti razdelitve in porabe sredstev.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Analiza stanja s
področja socialnega varstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 27. sejo Odbora zaključil ob 16.52.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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