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SKRAJŠ AN Z APIS
7. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V ČETRTEK, 7. 11. 2019, OB 17.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Elvira GARIBOVIĆ, Marija BERGANT, Iztok PERGAREC, Marta
SMODIŠ in Vlado MLINAREC
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA ODBORA: Marija MULEJ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja Oddelka za
družbene dejavnosti in splošne zadeve, Sanela PIVAČ - vršilka dolžnosti dekana
Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, Anita BREGAR – pomočnica direktorice
Centra za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice ter Mojca LEVSTIK – Kabinet
župana
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 6. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 1. 10. 2019
2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice DRUGA OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – DRUGA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport
Jesenice« - UPB 1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5. Analiza stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice - poročilo
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKR AJŠ ANEG A
ZAPIS A
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 6. REDNI SEJI
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE BILA 1. 10.
2019
Razprave in pripomb ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
1. 10. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG
ODLOKA
PROGRAM A
ŠPORTA
OBRAVNAV A

O
V

SOFINANCIRANJ U
OBČINI
JESENICE

LETNEGA
DRUGA

Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini
Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA
O
PREOBLIKOV ANJU
SAMOSTOJNEGA
VISOKOŠOLSKEGA
Z AVODA
VISOKA
ŠOLA
ZA
ZDRAVSTVENO
NEGO
JESENICE
V
FAKULTETO
ZA
ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN – DRUGA OBRAV NAV A
Uvodno obrazložitev je podala Sanela Pivač, ki je na pobudo Vlada Mlinarca
predstavila tudi predloge amandmajev, ki jih je sprejela Statutarno pravna komisija. S
predlogom prvega amandmaja, se je dopolnila prva alineja 12.a člena, tako da se je
jasno opredelilo, da so lahko volivci dekana visokošolski učitelji, znanstveni delavci in
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visokošolski sodelavci, ki imajo na FZAB sklenjeno pogodbo o zaposlitvi v skladi z
delovnopravno zakonodajo.
Sprejet je bil tudi predlog amandmaja, da kandidate za dekana lahko predlaga
akademski zbor FZAB, katedre FZAB ali vsaj 5 oseb z volilno pravico za dekana.
Dodana je bila določba, da z izvoljenim kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi
predsednik Upravnega odbora FZAB ter določba, da pobudo za razrešitev dekana
lahko senatu FZAB podajo katedre FZAB, najmanj polovica zaposlenih iz 1. ali 3.
točke prvega odstavka 12.a člena, najmanj polovica študentov FZAB, Upravni odbor
FZAB ali ustanovitelj.
Ni pa bil sprejet predlog amandmaja, s katerim so bile predlagane spremembe
pogojev za izvolitev dekana.
Marta Smodiš je povedala, da je bil Odlok pripravljen in pregledan s strani pravne
službe, zato ne vidi pravih razlogov, da bi se predlog Odloka sedaj spreminjal.
Druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za
zdravstveno nego Jesenice v Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O DOPOLNITVI ODLOKA O UST ANOVITVI
J AVNEG A ZAVOD A »ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE« - UPB 1 –
PREDLAG AN SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem
predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
»Zavod za šport Jesenice« – UPB 1 po skrajšanem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
AN ALIZ A STANJ A S PODROČJA SOCI ALNEG A V ARSTV A V
OBČINI JESENICE – POROČILO
Uvodno obrazložitev je podala Anita Bregar.
V razpravi so sodelovali:
Marija Bergant:
Zanima jo, kakšni so kriteriji za dodelitev občinskih denarnih pomoči.
Anita Bregar:
Kriteriji so enaki kot za dodelitev izredne denarne pomoči. Določen je cenzus, s tem,
da gre pri dodelitve te pomoči za prosti preudarek strokovnega delavca. Namenjajo
pa se te pomoči običajno za poplačilo položnic oz. za zagotovitev osnovnih
življenjskih potrebščin.
Vlado Mlinarec.
Zanima ga, ali za denarno pomoč običajno zaprosijo zaposleni in upokojenci,
kolikšna je višina denarne socialne pomoči, ter kdo je do te pomoči upravičen.
Anita Bregar:
Upokojenci, ki izpolnjujejo starostni pogoj 63 oz. 65 let, morajo najprej zaprositi za
varstveni dodatek.
Višina denarne socialne pomoči za samsko osebo je trenutno 402 EUR, ki pa se
zniža, v kolikor ta oseba živi npr. pri starših.
Ljudje, ki so dobili dodatek za delovno aktivnost, niso bili motivirani, da bi se sploh
zaposlili, saj je minimalna plača prenizka.
Prejemanje denarne socialne pomoči ni časovno omejeno, je pa potrebno vlogo
stalno podaljševati.
Marta Smodiš:
Zanima jo, kakšno je sodelovanje med Centrom za socialno delo in Zavodom za
zaposlovanje, predvsem z vidika možnosti prekvalifikacije brezposelnih oseb.
Anita Bregar:
Sodelovanje med Centrom za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje je zelo
dobro, ravno tako pa ima Zavod precej projektov za težje zaposljive osebe. S tem
namenom se izvaja tudi projekt socialne aktivacije, pri katerem pa se pojavljajo
težave z zagotovitvijo izvajalcev.
Marta Smodiš:
Zanima jo, kako je z zaposlovanjem tujcev, katerih število se je na Jesenicah v
zadnjem času precej povečalo. Ali je večina teh tujcev zaposlenih, ali so prejemniki
socialnih transferov?
Anita Bregar:
V lanskem letu se je izvajal program socialne aktivacije za tujke. Večina teh tujcev ne
prejema denarnih pomoči, prejemajo pa otroške dodatke, ker je oče običajno
zaposlen, ženske pa niti niso prijavljene na zavodu, niti nimajo interesa, da bi se
zaposlile.
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Marija Bergant:
Zanima jo, ali za žrtve nasilja v družini na Jesenicah še vedno obstaja varna hiša.
Anita Bregar:
Varna hiša na Gorenjskem je zagotovljena, vendar na tajni lokaciji. Materinski dom,
ki je bil na Jesenicah, pa se je preselil v Kranj.
Miha Rezar:
Zanima ga, ali je porast števila odvzemov otrok zgolj posledica spremenjene
zakonodaje, ali je dejansko prišlo do povečanja teh odvzemov.
Anita Bregar:
Zelo veliko je bilo na tem področju narejenega z osveščanjem, kar ima za posledico,
da prihaja tudi do več prijav. Poleg tega pa mora Center za socialno delo ob sumu na
škodovanje otroku že po uradni dolžnosti začeti s postopki za odvzem otroka.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s poročilom Analiza stanja s
področja socialnega varstva v občini Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
6.1 Marija Bergant:
Zanima jo, iz kakšnih razlogov so se ustavila obnovitvena dela na otroškem igrišču
Biba, ki so bila začeta pred enim mesecem.
Dr. Gregor Hudrič:
Dela na otroškem igrišču Biba se trenutno na izvajajo, ker potekajo še določena
usklajevanja med izvajalcem in projektantom.
Elvira Garibović:
S strani staršev je bila opozorjena na nevarnost, ki jo predstavlja to gradbišče za
otroke, saj je ograja okoli gradbišča uničena.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 18.17
uri.

ZAPISALA
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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