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SKRAJŠ AN Z APIS
3. REDNE SEJE ODBORA Z A DRUŽBENE DEJ AVNOSTI ,
KI JE BILA V ČETRTEK, 18. 4. 2019, OB 17.00
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Miha REZAR, Marija MULEJ, Elvira GARIBOVIĆ, Vlado MLINAREC, Marta SMODIŠ
in Marija BERGANT
ODSOTEN ČLAN ODBORA: Iztok PERGAREC
OSTALI PRISOTNI:
mag. Valentina GORIŠEK – direktorica občinske uprave, Petra DEČMAN – vodja
Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Anamarija PETEK - dr. med.,
spec. ginek. in porodništva v Zdravstvenem domu Jesenice ter Romana RAKOVEC,
mag. farm. – direktorica Gorenjskih lekarn
Predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je predsednik Odbora v
potrditev predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila skrajšanega zapisa s poročilom o sprejetih sklepih na 2. redni
seji Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila 21. 3. 2019
2. Predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 – PREDLAGAN
SKRAJŠANI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne –
PRVA OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda
Gorenjske lekarne – PRVA OBRAVNAVA
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
POROČILOM
ODBORA ZA
2019

BESEDILA
SKRAJŠ ANEG A
O SPREJETIH SKLEPIH NA 2.
DRUŽBENE DEJAVNOSTI, KI JE

ZAPIS A
S
REDNI SEJI
BILA 26. 3.
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Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 2. redne seje Odbora za družbene dejavnosti, ki je bila
21. 3. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2019 – PREDLAG AN SKRAJŠ ANI POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Marta Smodiš je povedala, da Občinski odbor SMC Jesenice predlaga županu
občine Jesenice, da v rebalansu proračuna za leto 2019 zagotovi sredstva za
brezplačno cepljenje dečkov 6-ih razredov osnovne šole proti humanemu papiloma
virusu (HPV).
Predlog amandmaja št. 1:
Sredstva na proračunski postavki 6700 Humanitarni projekti in programi, projekt
Anima Sana se zmanjšajo v višini 3.564,80 EUR.
Sredstva v višini 3.564,80 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 6870 ZD
Jesenice.
Obrazložitev:
Menijo, da programe, ki jih ponuja projekt Anima Sana, v veliki meri in vsaj z enako
strokovnostjo že izvaja Zdravstveno vzgojni center ZD Jesenice. Tako da lahko
rečejo, da prihaja do dvojnega financiranja. Sredstva, namenjena za cepljenje, bi po
njihovem mnenju dosegla boljši namen.
Predlog amandmaja št. 2:
Sredstva na proračunski postavki 3070 Informiranje se zmanjšajo v višini 3.435,20
EUR.
Sredstva v višini 3.435,20 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 6870 ZD
Jesenice.
Obrazložitev:
Mnenja so, da so bila dosedanja sredstva, namenjena informiranju, zadostna in tudi,
da je bilo delo opravljeno kvalitetno. Zato so prepričani, da bi bila sredstva, če bi jih
namenili za cepljenje dečkov, koristneje porabljena.

Pojasnila glede cepljenja proti humanemu papiloma virusu je podala Anamarija
Petek, dr. med., spec. ginek. in porodništva v Zdravstvenem domu Jesenice.
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V razpravi so sodelovali:
Marta Smodiš:
Po informacijah, ki jih ima, se je 15 občin že odločilo za financiranje tega cepljenja.
Elvira Garibović:
Zanima jo, ali je glede na vse povedano, kakšna možnost, da bi to cepljenje postalo
obvezno, ali bo še vedno samo na prostovoljni ravni.
Zanima jo tudi, za kako močno cepivo gre in kakšni so možni stranski učinki.
Anamarija Petek:
Gre za eno dražjih cepiv in je malo verjetno, da bi država to cepljenje zagotavljala kot
obvezno.
Precepljenost deklic na Jesenicah je v tem trenutku okoli 75 %, dolgo časa pa je bila
pod 50 %.
Gre za močnejše cepivo, ki pa nima dokazanih nekih posebnih stranskih učinkov.
Opisani so večinoma običajni učinki cepljenja in nekoliko močnejša bolečina v roki, ki
traja okoli 2 dni.
Vlado Mlinarec:
Če se sedaj zagotovijo sredstva za to cepljenje, potem se lahko pričakuje pobude
tudi za zagotovitev sredstev za druge vrste cepljenja.
Anamarija Petek:
Večino cepiv plača država, razen cepiv proti gripi, klopnemu meningoencefalitisu,
ipd. Nekatera cepljenja plačajo tudi delovne organizacije za svoje zaposlene.
Marija Mulej:
Zanima jo, ali cepljenje proti HPV za deklice plača država.
Anamarija Petek:
Cepljenje za deklice plača država, vendar pa je cepljenje tudi za deklice prostovoljno.
Miha Rezar:
Zanima ga, ali se je kaj ocenilo, koliko dečkov bi se lahko cepilo.
Anamarija Petek:
V šeste razrede je trenutno vpisan 101 deček. S predlaganim amandmajem bi se
zagotovila sredstva za cepljenje polovice teh dečkov.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
AMANDMA 1:
Sredstva na proračunski postavki 6700 Humanitarni projekti in programi, projekt
Anima Sana se zmanjšajo v višini 3.564,80 EUR.
Sredstva v višini 3.564,80 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 6870 ZD
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.
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AMANDMA 2:
Sredstva na proračunski postavki 3070 Informiranje se zmanjšajo v višini 3.435,20
EUR.
Sredstva v višini 3.435,20 EUR se prerazporedijo na proračunsko postavko 6870 ZD
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Amandma je bil sprejet.

V nadaljevanju razprave so sodelovali:
Marija Bergant:
Zanima jo, katerega leta bodo zagotovljena sredstva iz proračuna za sanacijo
večnamenske stavbe na Hrušici 55/a. V tej stavbi sta dva oddelka vrtca, in predvsem
majhne otroke zebe. Zunanja stena stavbe je neizolirana, zato so ti prostori zelo
mrzli. Vzgojiteljice bi želele, da si župan osebno ogleda te prostore, tako kot je tudi
obljubil.
Mag. Valentina Gorišek:
Za stavbo na naslovu Hrušica 55/a je pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo.
Prostori vrtca v tej stavbi res niso v najboljšem stanju, vendar pa so precej primerljivi
z ostalimi enotami vrtca. Nekaj sredstev za obnovo se vsako leto namenja v
proračunu, vrtec pa veliko del izvede tudi iz ostanka lastnih sredstev. Potrebno bo
zagotoviti sredstva v proračunu in obnoviti celotno stavbo, vendar pa v Načrt razvojih
program zaenkrat ta investicija še ni vključena.
Marta Smodiš:
Predlaga, da se pri Vrtcu prednostno obravnava enote, pri katerih je potrebna
energetska obnova.
Petra Dečman:
Najbolj problematičen je šolski center. Pri ostalih enotah je že prejšnja ravnateljica
poskrbela za precejšnjo energetsko sanacijo (obnova fasade, zamenjava oken, ipd.).
Zato je za to enoto v letošnjem letu predvideno, da se izdelajo projekti, prihodnje leto
pa se izvede investicija.
Vrtec Hrušica je bil predan v uporabo leta 2007, tako da so ti prostori med
najnovejšimi izmed vseh enot. Sanacija zunanje stene pa je povezana z investicijo v
celotni objekt.
Vlado Mlinarec:
Pred pol leta je bila na seji Sveta vrtca podana pobuda za oceno stroškov za
postavitev kontejnerskih vrtcev, kot se gradijo po Evropi. Ti vrtci so poceni in zelo
lepo urejeni, zato ga zanima, ali je ta ocena stroškov že pridobljena. Pri enoti Julke
Pibernik je dovolj prostora za postavitev takega vrtca, za druge enote pa bi se tudi
dale poiskati ustrezne lokacije. 88 otrok namreč letos ni bilo sprejetih v vrtec.
Petra Dečman:
Vlaganja v enote vrtca so predvidena in se tudi izvajajo. Z energetskimi ukrepi se pri
vseh javnih objektih poskuša znižati stroške.
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Postopek vpisa otrok še ni zaključen, kajti prava slika je znana šele ob začetku
šolskega leta. Vsako leto namreč kar nekaj staršev že po izvedenem vpisu umakne
svojo vlogo in ne pristopi k podpisu pogodbe. Vsi otroci, ki so na čakalni vrsti, so v
evidenci in se maksimalno potrudi, da so v čim večjem številu tudi vključeni v vrtec.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Rebalansa Proračuna občine Jesenice za leto 2019 po
skrajšanem postopku, s sprejetima amandmajema.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
J AVNEG A
LEKARNIŠKEG A ZAVODA GORENJSKE LEKARNE – PRV A
OBRAVNAV A
Uvodno obrazložitev je podala Romana Rakovec.
V razpravi so sodelovali:
Vlado Mlinarec:
Na včerajšnji seji Statutarno pravne komisije je bilo veliko razprave in pomislekov
glede zakonitosti odloka. Na koncu je bil sklep sicer sprejet z dvema glasovoma za in
enim proti, vendar je potrebno povedati tudi ostalim, da je ta predlog v nasprotju z
zakonom, kot je povedal dr. Borut Stražišar. Sam se bo vzdržal glasovanja ravno iz
tega razloga.
Romana Rakovec:
Že včeraj je pojasnila, da se zavedajo, da predlog ni idealen, kajti tudi Zakon o
lekarniški dejavnosti ima precej napak v smislu pravne stroke. Pri izvajanju tega
zakona so naleteli na veliko nejasnosti in določb, ki se lahko razlagajo na več
načinov. Nihče na resornem ministrstvu v tem trenutku ni pripravljen tolmačiti
določenih členov zakona. Se pa ne strinja s trditvijo, da je predlog odloka nezakonit,
tako kot je bilo to včeraj prikazano.
Avtor obeh odlokov je eminenten pravnik v Sloveniji, dr. Brezovnik, ki se ukvarja s
tovrstno zakonodajo, odloka pa so pregledale tudi vse strokovne službe občin in
Lekarniška zbornica, nanju pa je dalo soglasje še pristojno ministrstvo.
Če bo potrebno dati odloke v novo obravnavo na vse občinske svete, bo v tem času
potekel mandat sedanjemu svetu zavoda. To tveganje po njenem mnenju ne odtehta
pripomb dr. Stražišarja na včerajšnji seji.
Zakon o lekarniški dejavnosti namreč uvaja predstavnike pacientovih pravic. Zakon je
v tem delu popolnoma neizvedben, zato brez sprejetega odloka ne bo mogoče
zakonito imenovati novega sveta zavoda.
Po sprejetju odloka Občina Jesenice lahko takoj predlaga, da se začne s postopkom
za pripravo sprememb in dopolnitev tega odloka.
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Vlado Mlinarec:
Dr. Stražišar ni podal samo tehnične popravke, ampak tudi vsebinske, predvsem
glede financiranja zavoda.
Romana Rakovec:
Preverila je na Lekarniški zbornici, kjer so ji pojasnili, da za njihov zavod ne veljajo
določbe ZGD-ja. Ne zdi se ji odgovorno, da se postavlja na kocko poslovanje tako
velikega zavoda kot so Gorenjske lekarne samo zaradi mnenja enega pravnika.
Marija Mulej:
Pri lekarnah gre za najbolj izrazito prepletanje javne službe in tržne dejavnosti. Z
javnimi sredstvi so bili omogočeni prostori, v katerih se opravlja tržna dejavnost.
Pogreša opredelitev v odloku, kolikšen delež celotne dejavnosti lekarne lahko
obsega tržna dejavnost.
Romana Rakovec:
Deleža tržne dejavnosti ni mogoče opredeliti, ker je odvisen od več dejavnikov.
Predvsem je to odvisno tudi od lokacije same lekarne. V povprečju je 80 % javne
službe in 20 % tržne dejavnosti, so pa med posameznimi enotami zelo velike razlike.
Lekarna, ki se nahaja v trgovskem centru Qlandia v Kranju ima najvišji tržni delež, in
sicer okoli 25 %.
Ministrstvo za zdravje je formiralo delovno skupino, ki bo šele točno določila sodila za
razdelitev na tržno dejavnost in javno službo. Javna služba je v Zakonu o lekarniški
dejavnosti namreč opredeljena drugače kot pa v Zakonu o zdravstveni dejavnosti.
Zakona med seboj nista usklajena, zato mora Ministrstvo najprej pripraviti ta sodila in
nima smisla, da se v odloku ti dve dejavnosti razmejujeta dokler sodila ne bodo
znana.
Marta Smodiš:
Zanima jo, koliko občin se je že opredelilo do predlaganih odlokov.
Romana Rakovec:
Zaenkrat je predlagana odloka sprejelo 9 občin.
Marija Bergant:
Nekateri starejši ljudje jemljejo več zdravil hkrati. Ljudje ne vedo, kako se lahko ta
zdravila varno jemljejo, zato predlaga, da bi preko Jeseniških novic občane o tem bolj
informirali, da se po informacije lahko obrnejo na farmacevtko.
Romana Rakovec:
V lekarnah se v zadnjem času zelo intenzivno ukvarjajo s klinično farmacijo. V
Jeseniški lekarni je zaposlena zelo dobra klinična farmacevtka. Z Osnovnim
zdravstvom Gorenjske je podpisana pogodba, da zdravniki paciente napotijo h
kliničnim farmacevtom, ki naredijo farmakoterapijski pregled in svetujejo glede poteka
zdravljenja in prejemanja zdravil. Pregled uporabe zdravil pa izvajajo farmacevti po
lekarnah, tako da se na ta pregled lahko naroči kdorkoli.
Po razpravi je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske
lekarne v prvi obravnavi.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
USTANOVITELJIC
J AVNEG A
LEKARNIŠKEG A
GORENJSKE LEKARNE – PRV A OBRAVNAV A

SVETA
Z AVODA

Uvodno obrazložitev je podala Romana Rakovec.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora v sprejem predlagal
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega
lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 5
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
VPRAŠ ANJ A IN POBUDE
Petra Dečman je pojasnila, da bo v skladu z dano pobudo Zavod Sopotniki
predstavljen na majski seji Odbora za družbene dejavnosti. Zavod Prostofer pa bi
potem povabili k predstavitvi na junijsko sejo Odbora.
5.1 Elvira Garibović:
Zanima jo, kaj se dogaja s Srednjo šolo Jesenice in kakšni so načrti glede obnove
šole ter glede programov, ki jih šola izvaja.
Mag. Valentina Gorišek:
Občina Jesenice je svoj del premoženja takoj prenesla na državo ter zamenjala
zemljišča z Železarno, da se je pridobila telovadnica. Občina je tudi pomembno
vplivala na Stanovanjski sklad RS, da je prenesel svoje premoženje na državo, tako
da so premoženjsko pravna razmerja sedaj v celoti urejena.
Župan je bil na sestanku na ministrstvu, kjer so povedali, da ne vidijo potrebe po
spremembi kurikuluma. V kolikor bo s strani vodstva šole zadosten pritiska za
spremembo kurikuluma, pa verjetno lahko dosežejo, da se le-ta ustrezno spremeni in
prilagodi potrebam jeseniškega gospodarstva.
V zvezi z obnovo stavbe Srednje šole Jesenice se pripravlja arhitekturni natečaj.
Vrednost celotne obnove je bila ocenjena na okoli 12 milijonov, zato se bo objekt
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obnavljal po fazah. Prva faza naj bi bila obnova delavnic, vendar pa v tem trenutku
država nima zagotovljenih niti sredstev za projekte, niti sredstev za obnovo šole.

5.2 Marija Mulej:
Zanima jo, v kolikem času bi se lahko vzpostavila zakonska podlaga za prenos
finančnih sredstev za mrliško pregledno službo, posmrtnino, ipd. iz občinskih
proračunov na državni nivo ter kakšen delež sredstev to predstavlja za občino.
Mag. Valentina Gorišek:
Imenovana je strokovna skupina, ki se ukvarja s temi vprašanji. Ta skupina je na
račun mrliško pregledne službe in družinskih pomočnikov že sedaj našla cca. 30
milijonov evrov prihrankov. Za občino Jesenice to pomeni okoli 300.000 EUR letno.
Mrliško pregledno službo je potrebno urediti na ravni države, ker ta služba zadeva
vse občine in mora biti urejena enotno.
Po navodilu predsednika Vlade morajo delovne skupine do poletja poiskati prihranke,
potem posredovati svoje predloge na resorna ministrstva in nato bodo ti predlogi dani
v usklajevanje.

5.3 Marija Bergant:
Podala je informacijo, da so v okviru programa, ki poteka v jeseniškem društvu
upokojencev, Starejši za starejše obiskali okoli 4.000 starejših od Hrušice do Jesenic.
Ljudi so napotili, da se oglasijo v Domu upokojencev in v drugih državnih inštitucijah,
ki jim lahko nudijo pomoč. Imajo tudi sestanke s strokovnimi delavci, saj se je
potrebno približati ljudem in jih napotiti na prave naslove.

5.4 Miha Rezar:
Zanima ga, ali se glede na vpis otrok v vrtec predvideva za leto 2020 povečanje
števila oddelkov.
Petra Dečman:
V mesecu juniju se običajno oblikujejo oddelki za naslednje šolsko leto in takrat so
znane tudi dejanske potrebe. V tem trenutku podatki za naslednje šolsko leto še niso
znani, bodo pa znani v mesecu juniju. Občina ima potem določene možnosti, da po
predpisanem protokolu ministrstva lahko za določen čas uredi kakšno dodatno
igralnico v prostorih osnovnih šol.
5.5 Marta Smodiš:
Občina Jesenice je na Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin posredovala
elektronsko sporočilo glede hišnega reda.
Petra Dečman:
Predlaga, da se predstavnica Fakultete v zvezi s hišnim redom obrne na vodjo
Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 18.30
uri.
ZAPISALA
Mag. Valentina GORIŠEK

PREDSEDNIK ODBORA
Miha REZAR
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