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

Številka: 032-7/2008
Datum: 17.09.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
13. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 17.9.2008 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI
OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Božo POGAČAR, Doroteja SMOLEJ, Marija MULEJ,
dr. med., Branka DOBERŠEK
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICI: Ivana PRETNAR in Ljudmila ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI:
Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Za sejo je bil predlagan naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 12. redne seje Odbora z dne
21.05.2008.
2. Predlog Poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2008 s
poročilom o porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev.
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA SKRAJŠANEGA ZAPISA IN PREGLED REALIZACIJE
SPREJETIH SKLEPOV 12. SEJE ODBORA Z DNE 21.5.2008.
V zvezi z realizacijo sprejetega 2. sklepa 12. seje odbora je Tea Višnar poročala o
odgovoru Gorenjske lekarne Kranj. S predlogom, da bi v lekarnah na Zgornjem
Gorenjskem organizirali dežurno službo in podaljšali delovni čas tako, da bo le-ta
bolje prilagojen občanom, se lekarna ne strinja. Kot razlog navaja, da jim te storitve
financer ne priznava, da imajo težko kadrovsko situacijo, da se je pri poskusnem
izvajanju dežurstva izkazalo, da zaradi samo dveh primerov le-to ni ekonomsko
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upravičeno, da dežurstvo izvaja samo njihova lekarna, ne pa tudi koncesionarka ker
nima prostorskih pogojev, da je lekarna vse pogostejše tarča vlomov lokalnih
narkomanov.
V zvezi s sklepom občinskega sveta, da naj pri izplačilu sredstev za delovno
uspešnost lekarna ostanek presežka iz naslova tržne dejavnosti nameni občinam
ustanoviteljicam, pa opozarjajo, da na podlagi zakona o zavodih izhaja, da zavod
sme presežek prihodkov nad odhodki porabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti,
torej gre za namenska sredstva.
V razpravi so sodelovali:
Marija Mulej: razlogov, ki jih navaja lekarna, ne more sprejeti. Če naj bi bilo mesto
dežurstva tudi leglo narkomanije, naj zato ustrezno poskrbijo z alarmnimi napravami.
Problem je v tem, ker so se občani odvadili na možnost odprte lekarne. Zato jim v
bolnici za premostitev obdobja do odprtja lekarne dajejo zdravila v roke. Občina bi
lahko zahtevala, da ta služba deluje drugače. Podaljša se lahko delovni čas tudi v
večernih urah. Če koncesionar nima ustreznih prostorskih pogojev pa naj vsaj
pomaga javni lekarni s kadrom. Predlaga tudi, da se naredi analiza frekvence obiskov
preko dneva.
Branka Doberšek: Čudi jo, da se ta problem ne more rešiti na nek način, saj imajo v
lekarnah dovolj denarja. O tem se pogovarjamo že leta in leta.
Božo Pogačar: S tem problemom so se ukvarjali že pred leti. Najmanj kar je, naj
lekarne podaljšajo delovni čas do 22. ure. Preskrbijo naj si tudi ustrezno varovanje.
Dežurstvo je lahko izmenično v Radovljici in na Jesenicah. Stvar je v tem, kako bodo
organizirali delavce.
Ibrahim Smajič: Treba je vztrajati na tem. Mogoče se bo spremenila tudi
zakonodaja.
V zvezi v to problematiko je bil sprejet naslednji
SKLEP:
Odbor za delo, družino in socialne zadeve vztraja na tem, da naj lekarne izvršijo
sklep odbora ter Občinskega sveta v zvezi z organizacijo dežurstva lekarne.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Na besedilo skrajšanega zapisa ni bilo pripomb, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa in realizacija sprejetih sklepov 13. seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 21.5.2008.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA ZA PRVO POLLETJE
LETA 2008 S POROČILOM O PORABI PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN
PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV.
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali:
Božo Pogačar: Varna hiša nadaljuje s širjenjem programa na Gorenjski. Na
Jesenicah bo s 1.1.2009 ustanovljena nova enota. Občina bo zagotovila ustrezne
prostore za 6 novih mest. Trenutno čakajo pa na razpis Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve za programe in projekte. Soglasje vseh 18 gorenjskih občin že
imajo. Dobili so tudi že prvo donacijo s strani Golf kluba v višini 4500€.
CSD se bo prijavil na razpis za sofinanciranje dejavnosti, povezane z brezdomci,
zato sprašuje, ali bi lahko za delo z brezdomci dobili tudi delavca na javnih delih.
Razgovori tečejo tudi v to smer, da bi zavetišče za brezdomce v Kranju prevzelo tudi
druga gorenjska zavetišča.
Tea Višnar: Vlogo za javno delo mora dati izvajalec storitve t.j. CSD.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Potrdi se predlog Poročila o izvrševanju proračuna za prvo poletje leta 2008 s
poročilom o porabi proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.50 uri.
ZAPISALA
Tea VIŠNAR

PREDSEDNIK
Ibrahim SMAJIĆ
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