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

Številka: 032-10/2007
Datum: 18.10.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
7. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 17.10.2007 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6.

PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ – predsednik, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK, Ljudmila ILENIČ,
Božidar POGAČAR in Doroteja SMOLEJ.
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve in Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor (delno).
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 6. redne seje Odbora z dne
12.09.2007.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice
– DRUGA
OBRAVNAVA
3. Predlog Odloka o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Jesenice –
PRVA OBRAVNAVA
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 6. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.07.2007
Ljudmila Ilenič je predlagala, da se v zapisniku v točki 2 tretji odstavek popravi tako,
da se glasi:
- potrebna bodo natančnejša navodila pri operativnosti krajevnih skupnosti;
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- ob spremembi statuta bodo tajnice razbremenjene pri delu računovodske narave in
bodo lažje sodelovale pri delu na terenu, ki so ga sedaj opravljali predsedniki.
Po pregledu skrajšanega zapisa je bil sprejet
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 6. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 12.09.2007 z
upoštevanjem danih pripomb.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
Po krajši razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog sprememb in dopolnitev Statuta
občine Jesenice
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O ENKRATNI DENARNI POMOČI ZA NOVOROJENCE V
OBČINI JESENICE – PRVA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Mili Ilenič je predlagala naslednje spremembe besedila odloka:
 2. člen naj se spremeni tako, da se glasi: enkratna denarna pomoč ob rojstvu
otroka se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in je namenjena
družinam ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša 200 EUR.
 3. člen 2. alineja naj se glasi: - da ima skupaj s starši oziroma skrbnikom (v
primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice.
 4. člen spremeni se 1. in 2. odstavek tako, da se glasita:
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži kot zakoniti zastopnik le eden
od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh staršev.
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Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od staršev,
pri katerem živi novorojenec in ima bivališče v občini Jesenice.
5. člen naj se spremeni tako, da se glasi: Zakoniti zastopnik upravičenca
uveljavlja enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo najkasneje tri
mesece po rojstvu otroka vložijo vlagatelji navedeni v 4. členu Odloka, na
Občini Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
5. člen 2. odstavek, zadnja alineja se za besedo organa postavi vejica.
5. člen zadnji odstavek se za besedo člena črta vejica.
7. člen črtata naj se besedi in sicer.

Marija Mulej: ocenjuje, da ni v redu, da morajo starši za denarno pomoč zaprositi z
vlogo. Zakaj ne bi to pomoč prejeli avtomatično. Včasih so starši ob rojstvu otroka
prejeli pakete. Kako se pomoč dodeli v funkcionalni obliki?
Tea Višnar: Postopek uveljavljanja denarne pomoči se prične z vlogo na podlagi
predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek.
Božidar Pogačar: Državne pomoči v obliki paketov se še vedno dodeljujejo za vse
novorojence. Postopek se vodi pa zakonu o splošnem upravnem postopku. Verjetno
pa bo potrebno preveriti, ali bodo v primeru, da se sredstva nakažejo na račun
novorojenca, starši ta denar lahko dvignili brez soglasja CSD.
Ibrahim Smajič: Predlaga, da bi socialno ogroženi dobili sredstva v višini 300 €, vsi
ostali pa po 150 €.
Božidar Pogačar: V praksi se neštetokrat zgodi, da seštevek vseh pomoči pri
posamezni družini preseže zneske prihodkov družin, ki niso priznane kot ogrožene.
Predlaga, da se zato dodelijo vsem v enaki višini, s čemer so se nato strinjali tudi vsi
ostali člani odbora. Pomoč v funkcionalni obliki se dodeli v obliki hrane, obleke ipd..
Za to obliko pomoči bo morala občina dobro informirati tako CSD, kot patronažo.
Obrazec vloge naj bi starši dobili na CSD ali že v porodnišnici.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o enkratni denarni
pomoči za novorojence v občini Jesenice v prvi obravnavi.
2. Do druge obravnave Odloka naj se proučijo pripombe iz razprave, in sicer:
 2. člen naj se spremeni tako, da se glasi: enkratna denarna pomoč ob
rojstvu otroka se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in je
namenjena družinam ob rojstvu otroka. Višina pomoči znaša 200 EUR;
 3. člen 2. alineja naj se glasi: - da ima skupaj s starši oziroma skrbnikom
(v primeru skrbništva) stalno bivališče v občini Jesenice;
 4. člen spremeni se 1. in 2. odstavek tako, da se glasita:
Vlogo za dodelitev denarne pomoči lahko vloži kot zakoniti zastopnik le
eden od staršev novorojenca na podlagi medsebojnega dogovora obeh
staršev.
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Če starša novorojenca nimata skupnega bivališča, vlogo vloži tisti od
staršev, pri katerem živi novorojenec in ima bivališče v občini Jesenice;
5. člen naj se spremeni tako, da se glasi: Zakoniti zastopnik upravičenca
uveljavlja enkratno denarno pomoč na podlagi pisne vloge, ki jo
najkasneje tri mesece po rojstvu otroka vložijo vlagatelji navedeni v 4.
členu Odloka, na Občini Jesenice, Oddelek za družbene dejavnosti in
splošne zadeve;
5. člen 2. odstavek, zadnja alineja se za besedo organa postavi vejica;
5. člen zadnji odstavek se za besedo člena črta vejica;
7. člen črtata naj se besedi in sicer;

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

ZAPISALA
Tea Višnar, univ.dipl.org.

PREDSEDNIK
Ibrahim Smajič
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