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

Številka: 032-09/2009
Datum: 14.10.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
22. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 14.10.2009 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ, Marija
MULEJ, Branka DOBERŠEK, Ljudmila ILENIČ in Ivana PRETNAR. (prisotnih 7 od 7)
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
in splošne zadeve.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 21. redne seje Odbora z dne
16.09.2009.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – PRVA OBRAVNAVA
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 21. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.09.2009
Na realizacijo sprejetih sklepov in na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo pripomb,
zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 21. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 16.09.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE
OBRAVNAVA

JESENICE

ZA LETO

2010 – PRVA

Predlog je obrazložila Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali:
Marija Mulej
Nesmotrno je, da vse stroške Mrliško ogledne službe za primer obdukcije na terenu
pokriva občina Jesenice. Meni, da se zdravniki prehitro odločajo za to, vendar
obstaja problem v primerih, ko ni jasnega za smrt pokojnega ni znanega vzroka in ni
prisotnega lečečega zdravnika. Vedno več ljudi zahteva točno informacijo glede
vzrokov smrti.
Tea Višnar
Iz zdravstvenega doma so odgovorili, da je vedno več nesreč in nepojasnjenih
vzrokov smrti. Primera sta na primer smrt klošarja pred kratkim in primer smrti g.
Knavsa.
Marija Mulej
V primerih, ko ni smrt nastopila zaradi kroničnega obolenja ali je nepojasnjena, je
obdukcija utemeljena. Po drugi strani zdravnik v bolnici v sklopu svojega dela
opravlja obdukcije. V parlamentu se sprejema tudi zakon in potrebno bi bilo dodati
pripombe.
Ljudmila Ilenič
Kaj pomeni postavka na strani 176 – »Za sodne stroške« in koliko je v občini
brezdomcev?
Tea Višnar
V primeru da je starejša oseba vključena v dom za ostarele in ima neko premoženje
se glede na to da nima sredstev ali njegovi svojci nimajo sredstev za poplačilo dolgov
plačuje te stroške občina s tem da se »zaplombira« njegovo premoženje v zemljiški
knjigi, kar pomeni da vzdrževalec tega ne sme prodati. Po smrti vzdrževanega se
ugotovi, koliko stroškov je nastalo med tem časom in se iz tega pokrijejo vse nastale
obveznosti. To se zelo izkorišča, saj varovanci prepisujejo svoja imetja na svoje
bližnje pred nastanitvijo v domu.
Brezdomcev je veliko, z dejstvom, da sta v zavetišče vključena samo dva, tretjemu
pa je bila izdana odločba za preselitev, a se še ni vključil v to skupnost. Predlog za
vključitev četrtega člana je pripravljen. S sklepom župana je določeno po katerih
kriterijih in pod katerimi pogoji se varovanec lahko vključi v zavetišče. O vključitvi
odloča strokovni tim, ki je sestavljen iz predstavnikov socialnega dela, Občine in
policije.
Ljudmila Ilenič
Problem je 35 letni brezdomec, ki je tudi invalid in pogosto prespi na betonskih tleh v
kleti. V stavbo prede vinjen in pod vplivom drugih drog. Starši ga ne sprejmejo v
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stanovanje. Osebo so pred kratkim premraženo našli na tleh. Ko so ji pomagali do
stanovanja staršev, je postal nasilen. Ali obstaja kakšna druga varianta rešitve tega
problema, kot da se pokliče policijo in da oni urgirajo naprej? Ali bi bila možnost da
se ga vključi v zavetišče? Ljudje, ki bivajo v tej stavbi so zaskrbljeni, ker njegova
starša živita v občinskem stanovanju, gradita hišo v Bosni kamor se nameravata
kmalu preseliti.
Božidar Pogačar
Nasilje osebe se nikakor ne more vključiti v zavetišče za brezdomce, saj so osebe, ki
so tja že vključene praviloma težko vodljive. V primeru vključitve nasilne osebe v
zavetišče bi se situacija še poslabšala.
Center za socialno delo taki osebi lahko svetuje le možne rešitve njegovega
problema oziroma uživanje drog ali alkohola. Zdravljenje zasvojenosti ni možno, če
oseba takšno rešitev odklanja. V primeru, da pa takšna oseba ogroža sebe ali druge,
je izjemoma možna hospitalizacija proti volji, ki jo izvede lečeči zdravnik.
V primeru, da gre za kršenje javnega reda in miru, v objektu kjer ima stalno bivališče,
in so za to zaskrbljeni sostanovalci in starši pa je nujno potrebno o tem obvestiti
policijo, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. Iz primera, ki ga navaja
predhodna razpravljavka pa je očitno, da gre za nasilje nad starši v tej družini,in je
prav tako potrebno, da starši oziroma sostanovalci obvestijo policijo. Policija ima v
takem primeru možnost izreka ukrepa prepovedi približevanja. Brez sodelovanja
članov družine in sostanovalcev bo primer še naprej nerešljiv. Ob pogostem kršenju
javnega reda in miru lahko policija poda predlog drugim organom pregona (tožilstvo,
sodišče).
Ljudmila Ilenič
Zakaj se sredstva za urejevanje problematike odvisnosti ne združijo? Koliko je v
skupnem znesku namenjeno proračunskega denarja in koliko je odvisnikov v naši
občini?
Tea Višnar
Občina sofinancira komuno, ŽAREK, metadonsko ambulanto in Lars.
Božidar Pogačar
Točno število zasvojencev ni znano, problematika pa neizmerno narašča. Pojavlja se
tudi nova skupina ljudi, ki je uživala droge pred dvajsetim letom. Uživanje drog je
pustilo določene hude posledice na področju njihovega duševnega zdravja. Pri njih
se pojavljajo izredna zdravstvena stanja in hude psihoze. V zavodu Hrastovc imajo
poseben oddelek, ki je namenjen samo tem ljudem.
Ibrahim Smajić
Preprodajalci bi se morali strožje kaznovati.
Branka Doberšek
Kako je z dodeljevanjem socialne pomoči v občini Jesenice? Kakšni so pogoji za
pridobitev? Kdo to preverja in kontrolira?
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Božidar Pogačar
Glede dodeljevanja socialne pomoči je Center za socialno delo izdal zloženko, kjer je
podrobno opisano kakšen je cenzus pridobivanja te pomoči, kot tudi ostale
informacije. Trenutno je 700- 800 izplačil socialne pomoči na mesec za vse tri občine.
Preverja se predložena dokazila stranke ki jih poda na predpisanem obrazcu , katere
je tudi Center za socialno delo dolžan preveriti. Če na osnovi vseh zbranih podatkov
oseba ne dosega cenzusa, ji socialna pomoč pripada. Vse podatke preverjamo preko
povezave različnih informacijskih mrež na nivoju države. Neposredno imamo dostop
do vpogleda v premoženje vlagateljev (davčna uprava, preverjanje stalnega
bivališča in število družinskih članov preko informacijskega sistema Upravne enote.
Povezani smo tudi s sistemom Urada za delo).
Branka Doberšek
Ali si je oseba, ki je prejemnik socialne pomoči dolžna po enem letu prejemanja
pomoči priskrbeti zaposlitev?
Božidar Pogačar
Oseba si je v vsakem primeru dolžna tudi sama iskati zaposlitev.
Center za socialno delo sodeluje na skupnih sestankih tudi z Uradom za delo. Vsaka
brezposelna oseba je dolžna izpolnjevati pogoje v skladu z individualnim načrtom, ki
ga izdela Urad za delo z brezposelno osebo. Brezposelne osebe so dolžne tudi same
iskati zaposlitev, pisati prošnje za zaposlitev, se vključiti v dodatna izobraževanja in
druge programe, ki jih izvaja Urad za delo.
Za izredne denarne socialne pomoči v primeru nesreče, smrti, bolezni v družini, ob
poplavah itn. pa lahko oseba tudi delno presega cenzus in je upravičena do izredne
pomoči.. V zadnjem času se dogaja, da je vse več vlog za dodeljevanje izrednih
pomoči zaradi nezmožnosti plačevanja položnic. Center za socialno delo je povezan
z humanitarnimi organizacijami kot so Rdeči križ ali Karitas, ki skušajo pomagati v
skladu s svojimi možnostmi tudi pri plačilu položnic. Vse več je tudi upokojencev, ki ni
sposobnih plačevati položnic in pogosto zaprosijo za izredno denarno soc. pomoč iz
občinskega ali republiške proračuna. Ob vsaki novi vlogi se podatki preverjajo.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2010 – PRVA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
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Tea Višnar
Je predstavila informacijo o naraščanju števila brezposelnih v občini Jesenice.
Januarja 2008 je bilo 657 registriranih brezposelnih. To število je septembra naraslo
na 988, v aprilu 2009 pa je število poskočilo na 1083.
Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik zaključil sejo.

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

ZAPISALA
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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