OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za delo, družino,
socialne zadeve ter zdravstvo
Številka: 032-10/2008
Datum: 13.11.2008
SKRAJŠAN ZAPIS
15. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 12.11.2008 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI:
Ibrahim SMAJIĆ - predsednik, Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Doroteja
SMOLEJ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Vera PINTAR – podžupanja občine Jesenice in Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora
predlagal v sprejem naslednji
D N E V N I R E D:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 14. redne seje Odbora z dne
15.10.2008.
2. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2008
– 2011 (za projekt nakup avtomobila za potrebe izvajanja javne službe pomoč na
domu – šifra NRP: OB041-08-006).
3. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 14. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 15.10.2008.
Na besedilo skrajšanega zapisa 14. seje Odbora ni bilo pripomb, zato je predsednik
predlagal naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 14. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 15.10.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZA UVRSTITEV NOVEGA PROJEKTA V NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 – 2011 (ZA PROJEKT NAKUP AVTOMOBILA
ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE POMOČ NA DOMU – ŠIFRA NRP:
OB041-08-006).
Uvodno obrazložitev je podala Tea Višnar, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ibrahima Smajića, da je bil star občinski avto odstopljen Domu dr. Franceta Berglja
za potrebe tega zavoda. Sedaj ta avto ni več uporaben, zato je stališče Občine, da
se zamenja z novim, kar se tudi predlaga v sprejem Občinskemu svetu.
Božidar Pogačar je povedal, da se s predlogom za nakup novega avtomobila
popolnoma strinja, saj zavod brez avta ne more izvajati javne službe pomoč na
domu, strošek nakupa avtomobila pa je tudi tako visok, da si ga sami ne morejo
zagotoviti.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednji
SKLEP
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog uvrstitve novega projekta v Načrt
razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011 za projekt nakup avtomobila za
potrebe izvajanja javne službe pomoč na domu (šifra NRP: OB041-08-0006) v
predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
3.1 Tea Višnar:
Marija Mulej jo je opozorila oz. je izrazila željo, da bi v primeru, kadar so kratke točke
dnevnega reda, Odbor lahko imel korespondenčno sejo. No kolegiju župana je bilo
rečeno, da naj se ta predlog posreduje v pisni obliki ali kot sklep Odbora. Je pa
seveda stvar predsednika Odbora, da presodi, ali bo sklicana korespondenčna ali
redna seja.
Ibrahim Smajić:
Sklic korespondenčne seje Odbora je odvisen predvsem od vsebine točke, ki je na
dnevnem redu. Tudi v primeru sklica korespondenčne seje, pa je članom Odbora
potrebno pravočasno posredovati gradivo. Do sedaj so namreč gradivo za sejo
vedno dobivali ob sobotah, sedaj pa zaradi spremenjenega načina poslovanja pošte,
le-to dobivajo od ponedeljkih. Se pa strinja, da se lahko skliče tudi korespondenčna
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seja Odbora, če se o tem prej obvesti predsednika, ki se o tem odloči v sodelovanju s
strokovnimi službami.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednjo
POBUDO
Predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo lahko po
predhodnem posvetovanju s strokovnimi službami, glede na vsebino
obravnavanih točk, skliče tudi korespondenčno sejo Odbora.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Pobuda je bila sprejeta.

3.2 Tea Višnar:
Na prejšnji seji Odbora je bilo predlagano, da se naredi analiza obiskov lekarn preko
dneva, da se delovni čas podaljša do 22. ure, da v kolikor je to potrebno lekarne
priskrbijo ustrezno varovanje v času dežurstva, ter da naj se dežurstvo izvaja
izmenično na Jesenicah in v Radovljici. Te pobude so bile poslane tako Gorenjskim
lekarnam, kot tudi Lekarni Plavž, od katere je bil že posredovan tudi odgovor.
Navajajo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje plača na Gorenjskem samo eno
dežurno službo, katera se sedaj koristi v Kranju in na Jesenicah, med prazniki in ob
nedeljah od 9. do 17. ure. Če gre za življenje, pa bolnik potrebuje zdravila, katera mu
zagotovijo na urgenci v Zdravstvenem domu, ali pa ga sprejmejo v bolnišnico.
Na internetu pa je objavljeno tudi obvestilo zasebne lekarne Bled, kjer obvešča, da je
njen delovni čas ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9. do 17. ure. Navajajo pa tudi,
da so v njihovi lekarni vedno na razpolago za dodatna pojasnila, v nujnih primerih
(bolezen, starejši ljudje, odsotnost svojcev) pa bo organizirana tudi dostava na dom.
Ibrahim Smajić:
Predlaga, da se informacija o obratovalnem času lekarne na Bledu objavi tudi v
Jeseniških novicah, da bodo ljudje s tem seznanjeni.
Božidar Pogačar:
Razprava na seji Odbora niti ni bila toliko namenjena dežurni službi, ampak
predvsem prerazporeditvi delovnega časa lekarn preko celega dneva, tako da le-te
ne bodo odprte samo do 19.30 ure, ampak bodo npr. odprte do 21.30 ure. Na ta
način bi ljudje v tem času lahko prišli tako po zdravila na recept, kot tudi po ostale
pripomočke in zdravila, ki so v prosti prodaji.
Vera Pintar:
Meni, da je potrebno narediti neko analizo, koliko receptov je izdanih v tem času.
Tea Višnar:
Lekarne so eno leto izvajale poskusno dežurstvo, ko je zdravnik lahko poklical v
lekarno in so bili lekarnarji pripravljeni izdati zdravilo. Vendar pa je bil v pol leta samo
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en tak primer, zato na podlagi spremljanja tega obdobja ni bilo potrebe po
podaljšanem delovnem času.
Ivana Pretnar:
To so bolj osamljeni primeri. Zaskrbljujoče pa je tudi, da npr. ob sobotah ne moreš
prej priti do dežurnega zobozdravnika, kot šele po 19. uri in še to samo v Ljubljani.
Ravno tako pa je neprijetno, ko moraš sredi tedna v dopoldanskem času v primeru
bolečin iti v Kranjsko Goro, ker je tam dežurni zobozdravnik.
Ibrahim Smajić:
Sam je bil nekaj dni nazaj pri zobozdravniku in je videl, kakšne težave je imela neka
ženska, ki je imela bolečine in je nihče ni hotel vzeti. Potem je to žensko vzel dr.
Jakelič, čeprav v tem času ni bil dežuren. Zanima pa ga tudi, ali imajo v
Zdravstvenem domu knjigo pritožb, kamor se ljudje v takih primerih lahko pritožijo.
Marija Mulej:
V javnih glasilih je že bilo objavljeno, koliko imajo posamezni zobozdravniki še
možnosti za sprejem pacientov. Meni, da bi morali te informacije objavljati vsake pol
leta, ker ljudi na to potem pozabijo in zopet naletijo na samovoljo posameznega
zobozdravnika.
Tea Višnar:
Ljudje lahko svojo pritožbo posredujejo tudi na Občino Jesenice, in sicer na Oddelek
za družbene dejavnosti in splošne zadeve, ki potem o pritožbi obvesti direktorja
Zdravstvenega doma.
Ibrahim Smajić:
Predlaga, da naj se javno objavi, da se ljudje na delom zobozdravnikov lahko
pritožijo tudi na Občino Jesenice. Tudi na ta način bo namreč vzpostavljena neka
evidenca, kdo ne opravlja svojih nalog, in se bo lahko ustrezno ukrepalo.
Po razpravi je predsednik predlagal naslednjo
POBUDO
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga, da se v
Jeseniških novicah objavi informacija o delovnem času zasebne lekarne na
Bledu. Istočasno pa Odbor predlaga, da naj se Gorenjskim lekarnam in Lekarni
Plavž posreduje pobuda za prerazporeditev njihovega delovnega časa med 7.
uro zjutraj in 21. oz. 22. uro zvečer.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Pobuda je bila sprejeta.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je bila seja zaključena ob 19.00 uri.

ZAPISALA
MOJCA LEVSTIK

PREDSEDNIK
IBRAHIM SMAJIĆ
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