OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo
Številka: 032-06/2009
Datum: 15.06.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
20. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V PONEDELJEK, 15.6.2009 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.
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Vera
PINTAR - podžupanja
Za sejo je bil predlagan naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 19. redne seje Odbora z dne
15.4.2009.
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 19. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.04.2009
Na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 19. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 15.04.2009.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINA JESENICE ZA LETO 2009 –
HITRI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajič:
Predlaga, da bi se več sredstev namenilo za socialne pomoči.
Tea Višnar:
Sredstva za socialne pomoči so bila že enkrat povečana iz sredstev rezerv in naj bi
glede na trend dodeljevanja, zadoščala.
Ljudmila Ilenič:
Preveriti bi bilo potrebno ali so res vsi potrebni socialnih pomoči.
Dejstvo je, da danes upokojenci pomagajo preživeti mladim družinam.
Število nasilja se stalno povečuje. Zanima jo kakšno nasilje.
Tea Višnar:
Po sklepu občinskega sveta so predstavniki humanitarnih organizacij, CSD in
Sindikata Neodvisnost obravnavali možnosti za uvedbo socialnih kartončkov, na
katere bi se vpisovalo vse dodeljene socialne pomoči. Upoštevaje odklonilno mnenje
informacijske pooblaščenke glede zbiranja tovrstnih podatkov, uvedba kartončka ni
bila sprejeta.
Božidar Pogačar: Pri dodeljevanju socialnih pomoči je veliko kontrol. Večji red naj bi
še večji red in še več kontrol prinesel nov zakon o socialnih pomočeh, ki se pripravlja.
Na področju socialnega varstva bi morali vzpostavljati programe in projekte, ki so
ljudem v pomoč (kot npr. Institut Bližina). Najhujša kriza je na področju starejših,
potrebnih dolgotrajne nege, vendar zakon o dolgotrajni negi še ni sprejet, zato
organiziranje tovrstne socialno zdravstven oskrbe še ni možna.
Centri CSD- Gorenjske si prizadevamo skupaj z Zavodom Hrastovec in MDDSZ
pridobiti enoto zavoda Hrastovec na Gorenjsko. Če nam bo to uspelo bo to
pomembna pridobitev za kvaliteto življenja osebam s težavami v duševnem zdravju.
Tudi nasilja je vedno več. V primeru hujšega nasilja se primer obravnava
interdisciplinarno. Tudi za reševanje teh problemov so pomembni projekti in
programi, ki so v pomoč posameznikom in družinam, kamor se lahko vključijo
prizadeti.
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Marija Mulej:
Kakšno je sodelovanje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z zdravstvom
pri psihičnih bolnikih?
Božidar Pogačar:
Program, ki ga nameravamo organizirati na Gorenjskem bo vseboval psihosocialno
in zdravstveno oskrbo osebam s težavami v duševnem zdravju. Pri tem bo izredno
pomembna mobilna služba, ki bo organizirana, nevladnih organizacij in zdravstva –
predvsem psihiatrije.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji

SKLEP:
Potrdi se Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2009 – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 18.45 uri.

ZAPISALA
Tea VIŠNAR

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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