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

Številka: 032-8/2007
Datum: 13.09.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
6. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 12.09.2007 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ – predsednik, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK, Ljudmila ILENIČ,
Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve in Valentina
GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 5. redne seje Odbora z dne
13.06.2007.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – pravni status krajevnih
skupnosti – PRVA OBRAVNAVA
3. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice za prvo polletje za leto
2007.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 5. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 13.06.2007
Tea Višnar je člane Odbora informirala o realizaciji sklepa v zvezi z izdajo soglasja za
izplačilo stimulacije Gorenjskim lekarnam.
Po pregledu skrajšanega zapisa je bil sprejet
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 5. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 13.06.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE –
PRAVNI STATUS KRAJEVNIH SKUPNOSTI – PRVA OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
V razpravi so sodelovali:
Ljudmila Ilenič:
 Potrebna bodo še navodila ker je ostalo še veliko nerešenih vprašanj.
 Kaj bo s tajnico KS?
 Do sedaj so morale predsednice opraviti veliko dela na terenu, sedaj ga bodo
lahko obvladovale tajnice.
Valentina Gorišek:
 Na posvetovalnem kolegiju s KS bo ponovno obrazložena ter dogovorjena
tehnika poslovanja krajevnih skupnosti.
 Pri zaposlitvah ni sprememb - tajnica ostane zaposlena na občini.
Ibrahim Smajič in Branka Doberšek sta še povedala, da podpirata predlagane
spremembe glede statusa krajevnih skupnosti.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta
občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
PRVO POLLETJE ZA LETO 2007
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
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V razpravi so sodelovali:
Ibrahim Smajič:
 Zanima ga, kako je s sredstvi za enkratne socialne pomoči. Ali niso kriteriji za
dodelitev prestrogi? Kako se sredstva dodeljujejo in ali jih med letom
zmanjka?
Tea Višnar:
 Sredstva se dodeljujejo na podlagi Odloka o socialni pomoči v občini Jesenice,
s katerim so določena merila in pogoji za dodelitev pomoči. Na podlagi
javnega pooblastila pomoči dodeljuje Center za socialno delo Jesenice. Odlok
je bil že spremenjen, dodana je diskrecijska pravica pri odločanju.
Božidar Pogačar:
 Sredstva se dodeljujejo v soglasju z občino kvartalno, drugače bi bila vsa
porabljena že na začetku leta.
Ibrahim Smajič:
 Zanima ga, kako je s sredstvi za novorojenčke. Zakaj ne bi sredstva dodelili za
vse novorojenčke in ne samo za socialne kategorije, saj bi s tem povečali
nataliteto.
Božidar Pogačar:
 Pomoč je potrebno razširiti na vse novorojence in hkrati povečati višino.
Marija Mulej:
 Ne zdi se ji pametno, da bi pomoč dodeljevali za vse novorojenčke. Predlaga,
da bi raje dali več sredstev socialno ogroženim.
Tea Višnar:
 Na eno od prihodnji sej Občinskega sveta bo uvrščena tudi točka spremembe
Pravilnika o enkratni socialni pomoči za novorojence. Sedaj je določena višina
v tolarjih (100 €).
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju proračuna
občine Jesenice za prvo polletje za leto 2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

ZAPISALA
Tea Višnar, univ.dipl.org.

PREDSEDNIK
Ibrahim Smajič
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