USTNA VPRAŠANJA IN POBUDE NA 6. SEJI OBČINSKEGA SVETA:

Alenka JEVŠNIK – svetniška skupina LMŠ:
V Kamniku se tako kot v drugih krajih, že vrsto let srečujemo z različnimi oblikami socialne
problematike. Njene oblike se iz leta v leto spreminjajo oziroma se pojavljajo vedno nove.
Temu je potrebno prilagajati tudi preventivne in kurativne ukrepe. Na tem področju je bilo
narejenega že veliko, Občina Kamnik podpira delovanje mladinskega centra, prav tako je za
zgled marsikateri občini po skrbi za brezdomce, poskrbljeno je za tople obroke socialno šibkih
občanov in občank, osebe z motnjami v duševnem in fizičnem razvoju imajo svoje prostore in
oskrbo. Kljub vsemu naštetemu in vsem izvedenim ukrepom, menim, je potrebno socialne
storitve razvijati naprej in jih prilagajati potrebam. Tako v Kamniku kot drugje, se pojavljajo
različne oblike zasvojenosti, poleg že znanih, se pojavljajo nove, kot so spletne, tehnološke in
druge zasvojenosti. Za vse navedeno so potrebni učinkoviti pristopi na različnih nivojih, tako
pri zmanjševanju škode, kot pri zagotavljanju ustreznih podpornih ukrepov. V Kamniku že
deluje Medgeneracijski center druženja in aktivnosti "Dnevna soba", ki izvaja preventivne in
kurativne ukrepe na področju socialnega varstva v smislu konkretne pomoči otrokom in
mladostnikom ter drugim ranljivim skupinam, ki deluje neprofitno, zaenkrat brez finančne
pomoči občine. Ker se center ne zmore več financirati sam, kar pomeni, da bo lokalna skupnost
ostala brez tovrstne socialne podpore v okolju, me zanima, kakšna je vizija občine na
omenjenem področju. Ali podpirate takšne aktivnosti? Kako nameravate razvijati socialno skrb
za občane - posebej otroke, mladostnike in druge ranljive skupine, ki izhajajo iz različnih okolij
in se soočajo z raznovrstnimi težavami, ki jih nikjer drugje ne morejo reševati, kot v tovrstnih
skupnostih, ki so jim na voljo za pogovor, pomoč pri učenju, spodbudo in usmeritev na pravo
pot. Zanima me vaša vizija in predvideni način uresničevanja le-te.
Odgovor je pripravila Katja VEGEL, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti:
Občina Kamnik že vrsto let na področju družbenih dejavnosti finančno podpira različne
starostne kategorije izvajalcev in uporabnikov kot na primer: delovanje Dnevnega centra za
osebe s težavami v duševnem zdravju, Dnevnega centra za mlajše invalidne osebe, financira
brezplačne tople obroke za socialno ogrožene občane, sofinancira nastanitve za brezdomce,
letovanje socialno ogroženih otrok, financira brezplačno svetovalno pisarno za starejše
občane, sofinancira preventivno dejavnost s področja različnih oblik zasvojenosti (droge in
druge nekemične zasvojenosti), sofinancira dejavnosti športnih klubov in društev, kamor je
vključenih veliko otrok in mladine ipd.
Obšolske dejavnosti šoloobveznih otrok in mladine v veliki meri zapolnjujejo v Mladinskem
centru Kotlovnica, ki se sofinancira iz občinskega proračuna. Tudi dejavnosti v Dnevni sobi je
Občina Kamnik finančno podprla vsakič, ko se je izvajalec prijavil na javni razpis, tudi letos.
Zavedamo se, da višina dodeljenih sredstev ne zadošča za nemoteno delovanje, je pa
zagotavljanje sredstev vsekakor skrb izvajalca, v tem primeru Društva Makadam Kamnik, da
poizkuša z različnimi prijavami na razpise (občinske, državne ali evropske) zagotoviti čim več
sredstev za nemoteno delovanje in se na območju Kamnika povezovati z akterji s tega
področja. Občina Kamnik bo tudi v prihodnje preko javnih razpisov finančno podpirala različne
oblike dejavnosti, namenjene otrokom in mladostnikom, saj se zavedamo, da so to najbolj
občutljiva in ranljiva leta, ko iz otroka nastaja odrasla oseba.

Robert PROSEN – svetniška skupina LSU:
V Listi Sandija Uršiča že nekaj časa pazljivo spremljamo dogajanje okrog osrednjega
športnega objekta in otroškega igrišča, v Krajevni skupnosti Duplica. Pravočasno smo opozorili
na dejstvo, da se zemljišča, na katerih so igrišča, prodajajo.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je v aprilu prišlo do spremembe lastništva na
parcelah, kjer se nahaja za občanke in občane zelo pomembna infrastruktura. Pri tem, bi
opozorili, da je bila ta infrastruktura zgrajena tudi iz občinskih sredstev.
Zanima nas, ali je Občina Kamnik izvajala, kakšne aktivnosti, da bi zemljišča pridobila v svojo
last že v času pred zadnjo spremembo lastništva?
Za nadaljnjo nemoteno uporabo športnega objekta in otroškega igrišča je ključno, da Občina
Kamnik v svojo last pridobi zemljišča in objekte na parcelnih številkah: 1415 (delno), 1416/1 in
1416/4.
Poleg igrišč so tudi površine, katere so prebivalci uporabljali za parkiranje svojih vozil, z
omejitvijo parkiranja na teh površinah, s strani novih lastnikov, je prišlo do pomanjkanja
parkirnih mest.
Predlagamo, da Občina Kamnik preuči možnost zagotovitve dodatnih parkirišč, na zelenici
(parcelna št. 1420/31), ki se nahaja za večstanovanjskima objektoma, na naslovih, Jakopičeva
ulica 13 in 14.
Zanima nas kako se je Občina Kamnik odzvala na trenutno stanje in kakšni postopki tečejo v
smeri bodoče uporabe športnega igrišča Vila.
Odgovor je pripravila dr. Marija Tadeja JEŽEK, podsekretarka – vodja Oddelka za
urejanje prostora:
Občina Kamnik je v preteklem tednu sklenila predpogodbo za nakup del zemljišč parc. št.
1416/1, 1415 in 1413, vsa k.o. 1908 – Podgorje, ki v naravi predstavlja športno in otroško
igrišče na Duplici, zemljišče parc. št. 1416/4, k.o. 1908 Podgorje pa predstavlja v naravi del
javne poti št. LK 160731.
Občina bo preučila možnost zagotovitve dodatnih parkirnih mest na zemljišču parc. št.
1420/31, k.o. Podgorje. Pri tem pa je treba omeniti dejstvo, da omenjeno zemljišče ni v izključni
lasti zgolj Občine Kamnik, poleg tega pa je ureditev parkirnih površin povezana s stroški.
Dejstvo je, da v letošnjem proračunu občina za ta namen (poleg kupnine za igrišče) nima
zagotovljenih sredstev.

Mojca ŠKRABA – samostojna svetnica DeSUS:
Župana oziroma občinsko upravo sprašujem, kdaj bo tudi Občina Kamnik, tako kot nekatere
druge občine, poskrbela za sofinanciranje in/ali organizacijo prevozov za starejše ter za
sofinanciranje oz. plačilo pripomočkov starostnikom za klic v sili (npr. v primeru padca
starostnika, ki živi sam)?
V stranki DeSUS upravičeno pričakujemo, da bo tudi Občina Kamnik poskrbela za dostojno
življenje svojih najbolj ranljivih občanov, kamor sodijo tudi nekateri starostniki, ki bivajo doma,
ki živijo sami, ki so gibalno ovirani, ki bivajo daleč od trgovin, bank, zdravstvenega doma,
upravne enote, volišč ipd. Stranka DeSUS je s predlogom amandmaja k proračunu za leto
2019 že opozorila na težko problematiko ranljivih skupin starejših in predlagala občinski upravi
in županu ukrepe za bolj kvalitetno in varno življenje ranljivih starejših občanov, vendar so
občinski svetniki sledili predlogu občinske uprave oz. župana, ki pa tovrstnega predloga
stranke DeSUS žal niso podprli.
Zato danes ponovno opozarjam na perečo problematiko, zaradi katere je veliko starejših
Kamničanov in Kamničank diskriminiranih in zdravstveno ter življenjsko ogroženih.

Zadnja leta so se namreč zaprle mnoge manjše trgovine, ukinjajo se pošte, bankomati, ukinile
so se javne prevozne linije v občini, ponekod tudi volišča, zaradi česar so v občini Kamnik
ostali številni starejši, ki ne vozijo, brez dostopnih možnosti za nakupe prehranskih in drugih
izdelkov v trgovinah, ostali so brez ustreznega dostopa do zdravstvenega doma, socialne
službe, dostopa do banke, pošte, dostopa do občinskih in upravnih služb, brez ustreznih
možnosti druženja z drugimi občani in ponekod celo brez ustreznega dostopa do volišč. S tem
so številni starejši občani diskriminirani, izpostavljeni osamljenosti, povečala se je njihova
zdravstvena in socialna ogroženost, pri tistih, ki živijo sami pa se še posebej povečuje
ogroženost njihovih življenj.
Žalostni so primeri, ko zaradi brezbrižnega in neetičnega odnosa do ranljivih starejših občanov
ti po nepotrebnem trpijo bolečine, lakoto in žejo ali osamljeni obležijo brez potrebne pomoči,
poškodovani ter bolni, ker ne morejo nikogar poklicati na pomoč. Stranka DeSUS bo zato na
to prečo občinsko problematiko še naprej opozarjala. Kdaj bo torej Občina Kamnik poskrbela
za dostojno starost ranljivih starejših, to je za prevoze starejših do nujnih dobrin in storitev po
zgledu nekaterih drugih občin in kdaj jim bo z nakupom pripomočka za klic v sili Občina Kamnik
omogočila varnejše bivanje v domačem okolju?
Odgovor je pripravila Tina TRČEK, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene
dejavnosti:
Občina Kamnik je v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami izredno aktivna na področju
skrbi za ranljive skupine prebivalstva, začenši z mladimi, invalidi, brezdomci in tudi starejšimi.
Financiramo vse zakonsko določene oblike skrbi za starejše, vključno z oskrbo v domovih za
starejše, pomočjo na domu, družinskimi pomočniki. Poleg zakonskih obveznosti v lokalni
skupnosti od leta 2010 deluje Zavod Oreli, ki ob finančni podpori občine skrbi za
medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V okviru zavoda deluje svetovalna pisarna za
starejše občane, ki je namenjena povezovanju ljudi različnih generacij, izmenjavi izkušenj ter
pridobivanju novih znanj, ki hkrati prinašajo zadovoljstvo zaradi kvalitetno preživetega
prostega časa. Za starejše najpomembnejša aktivnost zavoda je prostovoljstvo, ki starejšim
omogoča različne oblike pomoči na domu, kot je zgolj obisk in pogovor prostovoljca, pomoč
pri nakupovanju, obisku pošte in podobno. Pomoč prostovoljca lahko starejši ali njegovi svojci
naročijo preko telefonske številke ali spletne platforme. Gre za storitev, ki je večina občin nima,
verjetno pa namesto navedenega zagotavljajo kakšno drugo obliko pomoči. Volišča, ki jih
omenjate, so bila v preteklih letih skladno z veljavno zakonodajo preurejena na način, da so
vsa dostopna invalidom, niso se pa ukinjala. Manjše število se jih je zgolj prestavilo na drugo
lokacijo, vendar vse v neposredni bližini prejšnjih lokacij in v soglasju s krajevnimi skupnostmi.
Občinska uprava si bo vsekakor še naprej prizadevala za razvoj podpornih storitev za starejše,
v okviru proračunskih zmožnosti in dejanskih potreb. Kot je bilo že opredeljeno, želimo pred
kakršnim koli sprejemanjem novih ukrepov izdelati temeljito analizo stanja na področju
starejših, ki bo v pomoč pri nadaljnjih odločitvah občinske uprave in Občinskega sveta v zvezi
z ukrepi na omenjenih področjih.

