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

Številka: 032-01/2009
Datum: 22.01.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
17. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 21.01.2009 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 in Ivana PRETNAR.
ODSOTNA ČLANICA ODBOR: Ljudmila ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 16. redne seje Odbora z dne
10.12.2008.
2. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2009.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 16. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 10.12.2008.
Tea Višnar je na vprašanje Ibrahima Smajića pojasnila, da od Gorenjskih lekarn ni
bilo posredovanega nobenega dodatnega odgovora. Povedala pa je tudi, da so bile
informacije glede lekarn že objavljene v Jeseniških novicah.
Na besedilo skrajšanega zapisa 16. seje Odbora ni bilo drugih pripomb, zato je
predsednik predlagal naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 16. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 10.12.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2009.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
Branka Doberšek je povedala, da je po njenem mnenju Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo premalo zajet v Programu dela glede na to, koliko
problematike ta Odbor obravnava.
Tea Višnar je pojasnila, da iz pristojnosti tega Odbora ni konkretnih predlogov, ki bi
morali biti sprejeti na Občinskem svetu. Se pa na dnevni red vedno lahko uvrstijo tudi
drugi predlogi, ki v programu dela niso zajeti, če se pokažejo potrebe po tem.
Ibrahim Smajić je predlagal, da se proti koncu leta 2009 na dnevni red seje Odbora
uvrsti tudi predstavitev problematike glede recesije in njen vpliv na vse inštitucije, ki
so vezane na socialno varnost občanov Jesenic.
Božidar Pogačar je povedal, da bo Odbor obravnaval tudi druge točke, ki ne sodijo
samo v okvir družbenih dejavnosti, kot so npr poročilo o izvajanju strategije razvoja
občine Jesenice, novelacija Strategije razvoja, spremembe Statuta, proračun občine
itd., kjer so vključena tudi področja zdravstva, sociale ipd
Vera Pintar je povedala, da bo problematika, ki jo je predlagal Ibrahim Smajić,
sigurno obravnavana, vendar je sedaj težko določiti rok, kdaj bo le-ta uvrščena na
dnevni red.
Tea Višnar je pojasnila, da so bili v okviru Občine Jesenice zaradi recesije že sprejeti
določeni ukrepi. Župan je namreč v okviru svojega kolegija že sprejel povečanje
določenih proračunskih postavk, ki se nanašajo na socialne pomoči in na regresirano
prehrano učencev.
Ibrahim Smajić je povedal, da je prav, da se na Odboru te stvari poročajo, ker je
Odbor pristojen tudi za področje sociale. Predlaga pa tudi, da se v program dela
Občinskega sveta in Odbora uvrsti predstavitev Doma upokojencev dr. Franceta
Berglja.
Tea Višnar je odgovorila, da se na začetku vsakega mandata predstavijo vsi javni
zavodi, ki delujejo v občini Jesenice. Javni zavodi so se predstavili tudi na začetki
sedanjega mandata, prav tako pa je bila izvedena tudi predstavitev humanitarnih
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društev. Če pa bo podan predlog in pripravljeno gradivo za še kakšno predstavitev,
pa bo le-ta vsekakor uvrščena na dnevni red.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Programa dela Občinskega sveta
občine Jesenice za leto 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Božidar Pogačar – informacija:
Od meseca novembra dalje je bilo na Centru za socialno delo zaznati povečan obseg
dela na denarnih socialnih pomočeh. Začel se je postopek stečaja in ukinjanja
delovnih mest v tekstilnem podjetju Sandy d.o.o. na Slovenskem Javorniku. Po
njegovih informacijah naj bi bilo iz območja občin Žirovnica, Jesenice in Kranjska
Gora odpuščenih 26 delavcev, od vseh zaposlenih pa 41 delavcev. Svojo aktivnost
na tem področju izvaja tudi sindikat, ki je vse te ljudi usmeril na Center za socialno
delo, ki naj bi reševal te probleme. S sindikatom je bil zato že sklican skupen
sestanek, na katerem jim je bilo povedano, da na tem področju veljajo neke
zakonodaje in regulative, tako da ni rečeno, da bo ob tem stečaju vsak delavec dobil
neko pomoč. Ti ljudje se morajo namreč najprej obrniti na Zavod za zaposlovanje, se
tam prijaviti kot iskalci zaposlitve in uveljavljati denarno nadomestilo, ki jim pripada po
zakonodaji. Ko pa imajo denarno nadomestilo že uveljavljeno, pa se tisti, ki so
ekonomsko in socialno bolj šibki, usmerijo na Center za socialno delo.
Stopnja brezposelnosti se je v zadnjem kvartalu leta 2008 pomembno zvišala.
Meseca junija 2008 je bilo v občini Jesenice 600 brezposelnih oseb, v sredini meseca
januarja 2009 pa že 280 brezposelnih oseb več. Na Jesenicah je tik pred tem, da
izgubi delo še 47 ljudi, ki so zaposleni v podjetju ITC. V Elanu bodo prve odločbe o
odpuščanju izdane v mesecu februarju, kar pomeni, da se bo ta problematika še
zaostrila.
Ta problematika je bila že posredovana tudi kolegiju župana, kjer je bil dan predlog,
da se v okviru Občine najprej preveri, kdo ima pravice iz republiškega proračuna. Je
pa ta postopek potrebno izpeljati hitro, ker zaposleni iz podjetja Sandy d.o.o. že prej
niso dobivali plač, v mesecu januarju pa so se prijavili na Zavod za zaposlovanje in
bodo pravico do nadomestila dobili šele v drugi polovici meseca februarja.
Na Centru za socialno delo se pripravlja zloženka, v kateri bodo ljudje lahko dobili
vse informacije na enem mestu, sklican pa bo tudi skupen sestanek Centra za
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socialno delo, Zavoda za zaposlovanje, Rdečega križa, Karitasa, Merhameta in
šolske svetovalne službe, da bodo seznanjeni s trenutno situacijo.

3.2 Božidar Pogačar - informacija:
Zelo hitro se ustanavlja enota varne hiše na Zgornjem Gorenjskem, ki je že toliko
pripravljena, da bodo v naslednjem tednu možne prve namestitve vanjo. Podpora za
ustanovitev te enote varne hiše je bila dana iz vseh 18. občin na Gorenjskem, prav
tako pa tudi s strani ministrstva. Na prejšnji seji pa je tudi že omenil, da je posluh iz
občine Jesenice za to enoto ves čas zelo prisoten.

3.3 Božidar Pogačar - informacija:
Na Centru za socialno delo pri svojem delu ugotavljajo, da je vse več ljudi, ki imajo
neko hudo duševno stisko oz. neko psihiatrično izkušnjo. Ta problematika je v zelo
velikem porastu, na celi Gorenjaki pa ni niti ene stanovanjske enote, kamor bi lahko
nameščali te ljudi. Ljudi se tako namešča v Prekmurje in v razne druge enote, kar je
bil eden od razlogov, da že dobro leto potekajo razgovori z direktorjem zavoda v
Hrastovcu, da bi se ena taka enota organizirala tudi na Gorenjskem. Zavod v
Hrastovcu se namreč reorganizira in ima do sedaj že okoli 20 do 30 stanovanjskih
enot, ki so razmeščene iz gradu.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.10 uri.

ZAPISALA
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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