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

Številka: 032-3/2007
Datum: 22.03.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
3. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 21.03.2006 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Ibrahim SMAJIĆ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK,
Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR in Ivana PRETNAR.
ODSOTNA ČLANICA ODBORA: Doroteja SMOLEJ.
OSTALI PRISOTNI: Monika MAKOVEC – strokovna sodelavka Oddelka za družbene
dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 2. redne seje Odbora z dne
17.01.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2006 – HITRI
POSTOPEK.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 6
ZA - 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 2. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 17.01.2007.
Pripomb na zapisnik 2. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 2. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 17.01.2007.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2006 – HITRI POSTOPEK.
V uvodu je Monika Makovec podrobneje obrazložila predlog Zaključnega računa
proračuna občine Jesenice za leto 2006 za področje socialnega in zdravstvenega
varstva.
V razpravi vseh prisotnih članic in članov Odbora je Ljudmila Ilenič predlagala, da v
kolikor bi se konec leta 2007 pokazalo, da bo del sredstev ostal neporabljen, da bi se
ta sredstva namenila za preventivno cepljenje deklic proti raku na materničnem vratu.
Ibrahim Smajić je opozoril na tiskarsko napako na strani 170. V prvem odstavku bi
morali namesto besede »prerazporedili« napisati besedo »prerazporedilo«. Povedal
pa je tudi, da je že v prejšnjem mandatu večkrat predlagal, da bi se tudi na Jesenicah
vsem novorojenčkom dodelilo določena sredstva, in ne samo tistim, ki so socialno
ogroženi. Tako bi bila vsaka mamica nagrajena za rojstvo otroka, kar bi ravno tako
lahko pripomoglo k dvigu natalitete, ki sedaj ves čas pada. V Izoli npr. vsak
novorojenček dobi sredstva v višini 500 EUR, na Jesenicah pa le socialno ogroženi
dobijo okoli 100 EUR.
Marija Mulej je povedala, da se s tem predlogom ne strinja, kajti 100 EUR za nekoga,
ki je v hudi socialni stiski ne pomeni nič, ravno tako pa nič ne pomeni tudi za nekoga,
ki ima dovolj denarja. Poleg tega pa se tudi nataliteta samo zaradi te nagrade ne bo
dvignila. Ivana Pretnar pa je predlagala, da naj se raje razmisli o predlogu, da bi
občina ostalim novorojenčkom podarila kakšno drugačno darilo, npr. knjigo.
Monika Makovec je na vprašanje Ibrahima Smajića še pojasnila, da aktiv socialnih
delavk občine sestavljajo socialne delavke, ki so zaposlene v vseh šolah na območju
občine Jesenice.
Ljudmila Ilenič je poudarila, da je Center za socialno delo zelo pogosto zadolžen za
delitev raznoraznih socialnih pomoči. Postavila je vprašanje, ali ima Center izdelan
dovolj dober mehanizem, da lahko prepreči zlorabe, do katerih je prihajalo pri delitvi
teh pomoči.
Božidar Pogačar (direktor Centra za socialno delo Jesenice) je pojasnil, da je bil
narejena velika sprememba, ko je bil sprejet odlok oz. pravilnik o občinskih denarnih
socialnih pomočeh. V tem aktu je namreč zelo podrobno definirano komu in pod
kakšnimi pogoji pripada denarna socialna pomoč. Samo v izjemnih primerih pa ima
Center pravico odločiti po lastni presoji. Na Centru se obdeluje tudi veliko zbirk
podatkov, tako da je nadzora vedno več, vendar pa verjetno do popolnoma idealne
rešitve ne bo prišlo nikoli. Se pa v Nacionalne programu socialnega varstva za
obdobje 2006 - 2010 predvideva, da bodo centri za socialno delo postali ena vstopna
točka za vse pomoči.
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V nadaljevanju je Božidar Pogačar članicam in članom Odbora še razložil, kakšen je
postopek za dodelitev denarnih socialnih pomoči, tar kakšni so cenzusi, da je nekdo
sploh upravičen do te pomoči.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2006 (področje socialnega in zdravstvenega varstva)
po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

POBUDA:
V kolikor bo konec leta 2007 v proračunu občine Jesenice ostal del
neporabljenih sredstev, naj se le-ta namenijo za preventivno cepljenje deklic
proti raku na materničnem vratu.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE
3.1 Božidar Pogačar:
Organizirana je bila predstavitev društev in humanitarnih organizacij, predlaga pa, da
se organizira tudi predstavitev Centra za socialno delo, Varne hiše in Doma dr.
Franceta Berglja, ker bi te predstavitve lahko veliko pomenile tudi za svetnike, ki
bodo sestavljali proračun za prihodnje leto.
Predlaga, da se ta predstavitev pripravi za Občinski svet, v kolikor pa to ni izvedljivo,
pa se pripravi vsaj za Odbor. Se pa zraven povabi tudi člane odbora za socialne
zadeve in zdravstvo iz občine Žirovnica.
Predsednik Odbora je predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da se na eno
izmed naslednjih sej Občinskega sveta občine Jesenice uvrsti posebna točka
dnevnega reda, v okviru katere se bosta predstavila Center za socialno delo
Jesenice in Dom dr. Franceta Berglja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

3

3.2 Ivana Pretnar:
Predlaga, da se vse humanitarne organizacije na kratko predstavijo tudi v Jeseniških
novicah.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIĆ
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