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

Številka: 032-03/2010
Datum: 6. 4. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
25. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V TOREK, 6. 4. 2010, OB 17.00 V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Branka DOBERŠEK (prišla ob
17.24), Ljudmila ILENIČ, Doroteja SMOLEJ in Ivana PRETNAR. (prisotnih 6 od 7)
OPRAVIČENO ODSOTNA ČLANICA: Marija MULEJ, dr. med.
OSTALI PRISOTNI:
Podžupanja Vera Pintar in 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 24. redne seje Odbora z dne
3. 2. 2010.
2. Pregled zapisnika 1. korespondenčne seje odbora z dne od 1. 2. 2010 do 2. 2.
2010.
3. Predlog Zaključnega računa proračuna za leto 2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev –
HITRI POSTOPEK
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 24. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 3. 2. 2010.
Pripomb na besedilo skrajšanega zapisa in sprejete sklepe ni bilo, zato je predsednik
predlagal naslednji

SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 24. redne
seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 3. 2. 2010
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREGLED ZAPISNIKA 1. KORESPONDENČNE SEJE ODBORA Z DNE OD 1. 2.
2010 DO 2. 2. 2010.
Pripomb na besedilo zapisnika 1. korespondenčne seje ni bilo, zato je predsednik
predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo zapisnika 1. korespondenčne seje Odbora za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo, ki je trajala od 1. 2. 2010 do 2. 2. 2010.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2009 S
POROČILOM O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV – HITRI POSTOPEK
Predlog je za področje dela, družine, socialnih zadev ter zdravstva je predstavila Tea
Višnar.
Razprava:
Božidar Pogačar:
Strošek varne hiše predstavlja strošek osnovne hiše in posebne dislocirane enote.
Dal je predlog, da bi odbor dobil podatek za investicijsko vzdrževanje (ki je bilo
potrebno do sedaj) za osnovno enoto varne hiše.
Ibrahim Smajić:
Financiranje obdukcij, katerih število se povečuje, je strošek občine. Zanima ga, ali
se to ne bi dalo prenesti na zdravstvo, saj bi tako redkeje odrejale obdukcije.
Tea Višnar:
Zdravnikova prosta presoja je, da se odloči glede obdukcije. Število le-teh pa se tudi
letos povečuje, zato bo nujen rebalans proračuna.
Ibrahim Smajić:
Koliko je na Jesenicah brezdomcev, po zadnjih podatkih sta 2 umrla?

Tea Višnar:
Brezdomci so sedaj trije, nekaj jih je še zunaj, vendar pa bodo zaradi nehigiene
enega od njih izključili, potem bo na cesti.
Kljub temu da bi to lahko predstavljalo kasnejši problem, pa se ne da živeti z nekom,
ki nima higienskih navad in se ne drži hišnega reda. V teh barakah na Ilirski 9 bodo
živeli brezdomci, torej tisti, ki so bili deložirani.
Ibrahim Smajić:
Del denarja ste namenili tudi za nakup dlančnikov za oskrbo na domu.
Tea Višnar:
O tem je lani odločal občinski svet, so pa dlančniki nujen pripomoček, saj na terenu
omogočajo nadzor in organizacijo brez problemov.
Ljudmila Ilenič:
Kakšen dohodek na družinskega člana omogoča, da otrok dobi podporo za letovanje
v Pineti?
Tea Višnar:
Letos so omogočili dve podpori; prvo, kjer Občina Jesenice prispeva 24 %, ostalo
krijejo starši in drugo podporo, kjer 76 % krije Občina Jesenice in ostalo starši. Sicer
pa določene otroke izberejo tudi na predlog šol in zavodov, v tem primeru omogočijo
enak delež.
Božidar Pogačar:
Glede letovanj se Občina povezuje tudi z Rdečim križem, Center za socialno delo
namenja izredno denarno pomoč otrokom. Sredstva za letovanje otrok se zbirajo na
več način, lahko tudi v obliki koncertov, ki je bil pred dnevi na Bledu. V določenih
primerih je za otroka koristno, da gredo na morje, tudi če starši dohodek presežejo,
saj morajo zamenjati okolje in se sprostiti.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Predlog Zaključnega računa proračuna za
leto 2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Ibrahim Smajić:
Predlagal je, naj se naslednji mesec skliče odbor, kjer bo predstavljeno delo društev,
ki se ukvarjajo s socialno tematiko na Jesenicah, saj o tem lahko bere le v časopisih.
V nadaljevanju se je na to pobudo odprla krajša razprava o dejanski nujnosti
zasedanja s tem namenom, saj se delo društev odboru predstavi na začetku vsakega
mandata. Pohvalili so tudi delo Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Članice in člani odbora so se na koncu odločili, da bo na odboru predstavljeno le delo
Centra za socialno delo, predstavitev za Občinski svet pa so preložili na kasneje.
Predsednik je s sejo zaključil ob 17.55.

ZAPISNIK:
Monika Sušanj

PREDSEDNIK:
Ibrahim Smajić

