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

Številka: 032-10/2009
Datum: 10.11. 2009

SKRAJŠAN ZAPIS
23. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V TOREK, 10. 11. 2009 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Branka DOBERŠEK, Ljudmila
ILENIČ in Ivana PRETNAR. (prisotnih 7 od 7)
ODSOTNI ČLANICI: dr. Marija MULEJ, in Doroteja SMOLEJ
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji predlagan
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 22. redne seje Odbora z dne
14.10.2009.
2. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – DRUGA OBRAVNAVA ( po
področjih, ki so v pristojnosti Odbora).
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 22. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 14.10. 2009
Na besedilo skrajšanega zapisa so bile dane naslednje pripombe:
Tea Višnar - pisno
Na strani 2 naj se popravi drugi stavek, ki se glasi npr. »smrt dveh klošarjev v
zadnjem letu« in naj se imena ne omenjajo.
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Zadnji odstavek drugega odstavka naj se glasi»o odločitvi odloča strokovni tim, ki je
sestavljen iz predsednikov Centra za socialno delo, občine, policije in oskrbnika
zavetišča«
Na strani 3 »Občina sofinancira komuno Žarek, metadonsko ambulanto in LAS.
Na strani 5 – v predstavitvi informacije o številu brezposelnih v Občini Jesenice:
Januarja 2008 je bilo število brezposelnih 657, v aprilu 2009 1083, v septembru pa
988.
Ljudmila Ilenič
V drugi točki naj se v njeni razpravi preoblikuje stavek »Ko so ji pomagali v
stanovanje staršev, je postal nasilen« v »ko je prišel do stanovanja, je postal
nasilen«. Stavki naj se pišejo na kratko, saj v isti kontekst pride veliko misli in pride
do nelogičnosti.
Ker drugih pripomb skrajšano besedilo zapisnika ni bilo, je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 22. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 14.10.2009, z
naslednjimi popravki:
 Stran 2: Tea Višnar – drugi stavek naj se glasi npr. smrt dveh klošarjev v
zadnjem letu.
 Tea Višnar: zadnji stavek drugega odstavka: O vključitvi odloča strokovni tim,
ki je sestavljen iz predstavnikov Centra za socialno delo, občine, policije in
oskrbnika zavetišča.
 Stran 3: Občina sofinancira komuno Žarek, metadonsko ambulanto in LAS.
 Stran 5: predstavila je informacijo o številu brezposelnih oseb v občini
Jesenice. Januarja 2008 je bilo brezposelnih 657, v aprilu 2009 1083, v
septembru 2009 pa 988
 Stran 3: besedilo, ki se glasi: »Ko so ji pomagali v stanovanje staršev, je
postal nasilen« se črta in se ga nadomesti z besedilom, ki se glasi: »ko je
prišel do stanovanja, je postal nasilen«.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 – DRUGA
OBRAVNAVA
Po pregledu predlaganega proračuna je predsednik Ibrahim Smajić ugotovil, da se je
župan opredelil do vseh predlogov, danih v prvi obravnavi.
Odbor ni imel predlogov za spremembo proračuna v prvi obravnavi, vendar je menil,
da je prav, da Odbor spoštuje poslovnik Občinskega sveta, ki določa postopek
sprememb proračuna v drugi obravnavi in da ga je možno spreminjati le z vlaganjem
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pisnih amandmajev, po predpisanem postopku. V nadaljevanju je prisotne seznanil s
temi postopki.
V nadaljevanju je Tea Višnar predstavila spremembe proračuna, ki so nastale med
prvo in drugo obravnavo.
Razprave amandmajev ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Proračuna občine Jesenice za leto
2010, v drugi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Tea Višnar - informacija
Stanje brezposelnih v jeseniški občini se je v zadnjem mesecu zvišalo iz 988 na
1032.

Ker vprašanj in pobud ni bilo, je predsednik sejo zaključil ob 19.15 uri

ZAPISALA
MOJCA PIVK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ

3

