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

Številka: 032-05/2010
Datum: 2. 6. 2010

SKRAJŠAN ZAPIS
26. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 2. 6. 2010, OB 18.30 V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božidar POGAČAR, Branka DOBERŠEK, dr. Marija
MULEJ, Ljudmila ILENIČ in Ivana PRETNAR. (prisotnih 6 od 7)
ODSOTNA ČLANICA: Doroteja Smolej
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve,
podžupanja Vera Pintar
Predsednik je dal na glasovanje naslednji predlagan
DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 25. redne seje Odbora z dne
6. 4. 2010
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2010 – HITRI
POSTOPEK.
3. Informacije o socialni problematiki v občini Jesenice – predstavitev dela CSD.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 25. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 6. 4. 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 25. redne
seje Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 6. 4. 2010
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2010 –
HITRI POSTOPEK.
Predlog je za področje dela, družine, socialnih zadev ter zdravstva je predstavila Tea
Višnar.
V razpravi so člani in članice velik poudarek namenili sanitarnim obdukcijam, katerih
stroški so se zelo povišali. Zdravniki bi morali racionalneje odločati, kdaj in zakaj je to
potrebno in pomembno.
Po razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji
Sklep:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2010
za področja, ki so v njegovi pristojnosti in po hitrem postopku.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
INFORMACIJE O SOCIALNI
PREDSTAVITEV DELA CSD.

PROBLEMATIKI

V

OBČINI

JESENICE

–

Delo Centra za socialno delo je predstavil Božidar Pogačar, ki je povedal, da se
stanje na Jesenicah poslabšuje, ker je revnih vse več, veliko jih z mesečnim
zaslužkom ne more priti skozi mesce, zato se kaže tudi večji pritisk na socialne
transferje, ki med seboj dobro sodelujejo, slabše mogoče le s patronažno službo.
Ljudi so tudi precej obveščali preko medijev, kakšne možnosti za pomoč imajo.
Pogačar je opozoril tudi na slabe razmere starejših, na ekonomskem področju, zaradi
prenizkih pokojnin in tudi zaradi nasilja nad starejšimi. Po jeseniških društvih bodo
tako začeli tudi s pomočjo starejšim preko programa »Starejši za starejše«.
Razprava:
V razpravi je Božidar Pogačar pojasnil, da je sodelovanje s patronažno službo
slabše, ker se mora nato oseba, ki je prijavila npr. nasilje izpostaviti kot priča, kar
prinese s seboj še več obremenitev, ob enem pa je ljudi strah izpostavljanja. Poudaril
je, da obstaja tudi možnost anonimnih prijav, saj vse preverijo.
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Povedal je tudi, da je tudi narkomanstvo na Jesenicah vse večji problem, vendar
precej tudi zaradi osveščenosti, saj npr. pride več staršev, včasih je bila to bolj tabu
tema, danes se več obračajo po pomoč. Problem predstavljajo tudi mladostniki,
danes stari malo čez 20 let, ki so pred kakimi 10 leti kadili marihuano, sedaj se
kažejo posledice v duševnem zdravju. Pomagajo tudi njim.
Glasovanja ni bilo.
TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, po koncu seje se je predsednik vsem članom in članicam
Odbora zahvalil za sodelovanje v tem mandatu.
Predsednik je s sejo zaključil ob 19.15.

ZAPISNIK:
Monika Sušanj

PREDSEDNIK:
Ibrahim Smajić
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