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

Številka: 032-08/2009
Datum: 18.09.2009

SKRAJŠAN ZAPIS
21. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 16.09.2009 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. (prisotnih 7 od 7)
OSTALI PRISOTNI:
Vera PINTAR – podžupanja in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
in splošne zadeve.
Za sejo je bil predlagan naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 20. redne seje Odbora z dne
15.06.2009.
2. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
3. Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 20. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.06.2009
Na realizacijo sprejetih sklepov in na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo pripomb,
zato je predsednik predlagal v sprejem naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 20. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 15.06.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME IN
PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI PREDLOG REBALANSA
PRORAČUNA OBČINA JESENICE ZA LETO 2009 – HITRI POSTOPEK
Po uvodni obrazložitvi Tee Višnar je sledila kratka razprava.
V razpravi so sodelovali:
Branka Doberšek:
S predlogom sprememb se ne strinja, ker meni, da komisija pozna svojo dejavnost,
da sami člani presodijo, da ni možno prijaviti iste zadeve tako za projekt kot tudi
dejavnost. Lahko se posameznik prijavi na program in projekt istočasno, ne pa za isti
projekt ali program na različnih koncih.
Tea Višnar:
Obstajajo velike težave ločevanja projektov in programov, saj vse kar društva delajo,
je projekt in na podlagi tega predlagajo to dikcijo.
Ljudmila Ilenič:
Ali se lahko skupine, ki delujejo v okviru Doma upokojencev dr. Franceta Berglja še
lahko vključujejo v okviru doma s svojimi programi in projekti?
Tea Višnar:
Skupine lahko še v prihodnje prijavljajo svoje projekte ali programe kot doslej. To
velja tudi skupine za samopomoč.
Ibrahim SMAJIĆ:
Se pravi da se sklepi bolj življenjsko oblikujejo.
Božidar Pogačar:
Utemeljuje podporo predloga z mnenjem da bi v nasprotnem primeru prišlo do 2
različnih vrst financiranja za isti program. Istočasno je izpostavil vprašanje društev
HOSPIC in PAPILOT, ki imajo sedež v občini, a so se preselili na drugo lokacijo
(PAPILOT v Radovljico, ki ne bo posloval samo z našo občino, ampak tudi drugimi).
Podobno je z društvi HOSPIC, ŽAREK in KRMA). Društvo Krma se financira iz
sredstev Kranjskega, Jeseniškega, Žirovniškega, Blejskega, Gorjanskega,
Bohinjskega proračuna, kar lahko privede do problemov. Res pa je, da ni možno
imeti ljudi, ki delujejo v okviru društva ŽAREK in imajo neko izkušnjo z drogo oz.
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ljudje iz društva Krma, ki so se odločili za prekinitev zasvojenosti od alkohola,voditi
na nekem spisku in javno predstavljati, saj bodo morebiti ljudje že iz tega razloga
odklonili možnost sodelovanja z njimi. Možnost pa obstaja, da bi v primeru, če bi
občina kot sofinancer imela vpogled v podatke nekega društva, koliko članov prihaja
iz določene občine, določene skupine izpadle. Omenil možnost oblikovanja pravilnika
z točkovanjem. In tisti, ki zbere več točk prejme več denarja.
Krma je sicer Jeseniško društvo, a se prijavlja na razpise občine Žirovnica,
Radovljiške občine. Opozoril je na problematiko zavrtja delovanja društva Hospic,
Papilot v primeru izločanja iz našega programa.
Je pa res da se prijavljajo kandidati tudi iz Ptuja in iz vseh regij in te so za zavrnitev.
A v primeru društev Hospic in Papilot gre za drugo stvar.
Tea Višnar:
Dogaja se nam, da zaradi porabe sredstev iz proračuna za ta društva, trpijo jeseniška
društva. V letih je število društev, ki se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo in imajo
svoje člane tudi iz Jesenic naraslo iz 12 na 40.
Marija Mulej:
Finančna sredstva Občine niso edini vir dohodkov društva Hospic.
Ljudmila Ilenič:
Je opozorila na nastanek anarhije v primeru izločanja, hkrati pa podpira predlog in
dodaja pomen presoje komisije za posamičen primer.
Vera Pintar:
Če so društva financirana iz 5-ih občin je nujno, da se izve tudi število članov iz
posamezne občine.
Marija Mulej:
Tega števila ni možno dobiti, saj društva ne izdajajo podatkov in tudi v primeru če
bi,nebi bilo možno preverjanje teh podatkov. Problem je v tem, ko so se sredstva iz
proračuna dodeljevala nekatera društva sploh niso želela izdati teh podatkov in težko
neko društvo samo na podlagi tega izločiš.
Podpira predlog, saj je prav, da se izkaže vsaj neke podatke.
Vera Pintar:
Meni da ima tisti ki financira v vsakem primeru pravico do vpogleda v podatke.
Tea Višnar:
Društva se sklicujejo na anonimnost članov, zato pride do težav s pridobivanjem teh
informacij.
Ibrahim SMAJIĆ:
Absolutno je potrebno ta pravilnik podpreti, ne glede na to, kdo bo morebiti izpadel.
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Božidar Pogačar:
Ima pomisleke glede podpiranje tega predloga predvsem zato, ker bodo pri tem
izpadla društva kot so Hospic in Papilot.
Vera Pintar:
Meni, da naj Slovenska organizacija Hospica izda predlog modela, kako naj bi se
zadeva financirala.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 6
PROTI-1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE DO
30.6.2009 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE
IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar in izpostavila povečanje namenjanja
sredstev na področju obdukcij na terenu kot v zdravstvenih ustanovah.
V razpravi so sodelovali:
Vera Pintar:
Omenja primer Knavs, kjer je bila odrejena obdukcija za 92 let starega človeka, ki je
zaradi sladkorne bolezni izgubil že prej nogo. Pri drugi operaciji pa je preminul. Svojci
so že poklicali pogrebno službo, medtem pa je zdravnik odredil obdukcijo.
Marija Mulej:
Običajno se ne zgodi, da zdravnik v takem primeru nastopa tako, ima pa pravico
ugoditi želji svojcem primeru nejasnosti v zvezi s smrtjo. Izrazila je zanimanje glede
plačnika obdukcij?
Tea Višnar:
V vsakem primeru je plačnik občina Jesenice, bodisi da gre za željo svojca, bodisi za
odredbo zdravnika. Za primere, ko gre za nepojasnjene vzroke smrti in ko svojci
zahtevajo obdukcijo je za to odgovorna Mrliško ogledna služba.
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Marija Mulej:
Kako se predvideva v bodoče s financiranjem v primerih oskrbe na domu glede na
dejstvo, da ti trendi naraščajo?
Tea Višnar:
Zagotoviti bo potrebno vedno več sredstev. Trenutno se to financira iz županove
rezerve, saj je zagotavljanje tovrstne oskrbe zakonsko predpisana. Te postavke se
daje prednost pred ostalimi.
Po razpravi je predsednik predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna
občine Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske
rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

ZAPISALA
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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