OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-1/2014
Datum: 22. 1. 2014

SKRAJŠAN ZAPIS
30. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V ČETRTEK, 22. 1. 2014, OB 16.00,
V KONFERENČNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ, Maja
OTOVIČ in Boštjan SMUKAVEC (prisotnih 6 od 7 članov).
ODSOTNI ČLAN ODBORA: Damjan BLAGOJEVIĆ.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN - vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag.
Vitomir PRETNAR – direktor občinske uprave ter Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik Odbora Zoran Kramar je na začetku seje predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 29. redne seje Odbora za družbene
dejavnosti z dne 11. 12. 2013
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Jesenice – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014
4. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 29. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 11. 12. 2013
Razprave in pripomb na zapisnik 29. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 29. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 11. 12. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE – HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice po hitrem
postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2014
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Zoran Kramar se je pri razpravi navezal na regijski izvedbeni načrt na področju sociale
in povedal, da je to zadeva, ki bo morala zelo razdelati, kaj lahko kot občina na
področju socialnega varstva damo. Socialni status občanov se slabša, v bližjem
obdobju se pa ne vidi nobenega izboljšanja. Razmišljati bo potrebno malo bolj široko,
spremljati situacijo in včasih odreagirati prej, preden pride do tistih najslabših situacij.
Rad bi videl ta regijski izvedbeni načrt, kamor bo potrebno vključiti tudi del našega
programa, saj samo čakanje na državo oziroma ministrstvo ne bo prinesel zadovoljivih
rezultatov. Pove, da se moramo zavedati, da smo občina z ne dovolj razvitim
gospodarstvom, zato so socialni problemi bolj pereči kot kje drugje.
Petra Dečman je povedala, da področje zelo dobro spremlja tudi Center za socialno
delo. Kar se samega regijskega izvedbenega načrta tiče, je povedala, da je to res zelo
pomemben dokument, od poletnih mesecev 2013 je stvar tudi zelo hitro napredovala.
Ministrstvo je za nosilca tega dokumenta določilo CSD iz Kranja, v tej skupini jih je
približno 15 – 3 predstavniki občin, predstavniki nevladnih organizacij, centrov itd., torej
take osebe, ki to področje pokrivajo in poznajo. Na regijskem posvetu, ki je potekal
septembra, je bilo za Gorenjsko določenih 5 prioritet, npr. področje brezdomstva s
kriznimi bivalnimi enotami, medgeneracijski centri, itn., delo pa poteka v skupinah. V
skupini, v kateri deluje sama, sodeluje tudi ga. Bregar s CSD Jesenice in bodo
poskušali zaznano problematiko čim bolj izpostaviti ter pridobiti čim več finančnih
sredstev za izvajanje ukrepov.
Druge razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
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SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Program dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2014.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 30. sejo Odbora zaključil ob 16.18.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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