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

Številka: 032-7/2007
Datum: 14.06.2007

SKRAJŠAN ZAPIS
5. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 13.06.2006 OB 18.30 URI
V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA: Ibrahim SMAJIĆ, Marija MULEJ, Branka DOBERŠEK,
Ljudmila ILENIČ, Božidar POGAČAR, Doroteja SMOLEJ in Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor
(delno) in Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 4. redne seje Odbora z dne
18.04.2007.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
3. Predlog določitve razvojnih prioritet v občini Jesenice.
4. Predlog Soglasja k izplačilu povečane delovne uspešnosti delavcev javnem
zavodu Gorenjske lekarne v letu 2007.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 4. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 18.04.2007.
Pripomb na zapisnik 4. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik predlagal
naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 4. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 18.04.2007.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek, ki je tudi odgovorila na vprašanje
Ljudmile Ilenič, da župan o premoženjsko pravnih zadevah enkrat letno mora
poročati Občinskemu svetu, lahko pa mu seveda poroča tudi večkrat.
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 DOLOČITVE RAZVOJNIH PRIORITET V OBČINI JESENICE.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali: Ljudmila Ilenič, Tea Višnar in Božidar Pogačar.
Ljudmila Ilenič je povedala, da so navedeni projekti vključeni do leta 2013. Skrbi pa
jo, ker je iz teh projektov, ki jih je krajevna skupnost usklajevala s Komunalno
direkcijo, izpadla ureditev železniških hiš oz. železniškega kompleksa. Predlaga, da
se razvojne prioritete dopolnijo tudi s tem projektom, saj na tem območju ne gre
samo za ureditev parkirišč, ampak bi bilo potrebno spremeniti tudi dovoz iz Ceste
maršala Tita, ki je sedaj zelo nevaren. V sklopu dosedanje prakse pa se bo ta
pobuda še naprej pošiljala tudi na Komunalno direkcijo, saj je ta projekt star najmanj
deset let.
Tea Višnar je pojasnila, da je v okviru načrtov razvojnih programov občine
predvidenih zelo veliko investicij. Samo na področju družbenih dejavnosti je teh
investicij v letošnjem proračunu kar 42. Vendar pa bodo sredstva iz razpisa sedaj na
razpolago, zato se izkorišča možnost, da se za navedene investicije lahko pridobi 85
% sofinanciranje vrednosti investicije.
Ljudmila Ilenič je postavila vprašanje, ali se zaradi evropskega sofinanciranja
navedenih investicij lahko pričakuje, da bo v občinskem proračunu potem ostalo
nekaj več sredstev za ostale investicije.
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Tea Višnar je odgovorila, da po sedaj opravljenih izračunih za prihodnje leto že
zmanjka okoli 1,5 milijona evrov. Občina se bo tako verjetno morala celo zadolžiti,
vendar pa se te priložnosti za pridobitev nepovratnih sredstev ne sme zamuditi.
Božidar Pogačar je povedal, da je v gradivu predstavljenih 16 prednostnih razvojnih
usmeritev, potem pa je v nadaljevanju navedeno samo 13 prioritetnih projektov. To
verjetno pomeni, da je za vseh teh 13 investicij vsa dokumentacija že pripravljena, za
preostale 3 pa dokumentacije še ni. Zato predlaga, da se k tem trem prednostim
projektom doda še projekt, ki ga je navedla Ljudmila Ilenič.
Tea Višnar je odgovorila, da so med prioritetne projekte uvrščeni samo tisti projekti,
ki ustrezajo razpisnim pogojem.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog prednostnih razvojnih
usmeritev, in sicer:
 oblikovanje novega mestnega središča;
 vzpostavljanje pogojev za razvoj gospodarstva in s tem odpiranje novih
delovnih mest v povezavi z revitalizacijo industrijskih območij;
 izgradnja in prilagajanje komunalne infrastrukture potrebam in zahtevam
veljavne zakonodaje;
 ustvarjanje pogojev za razvoj občine na osnovi javno zasebnega
partnerstva.
2. Odbor predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog prioritetnih
projektov za obdobje 2007 – 2009.
3. Sprejete prioritete se upoštevajo pri načrtovanju, pripravi in izvajanju
projektov ter pripravi občinskih proračunov za naslednja leta.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG SOGLASJA K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI
DELAVCEV JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V LETU 2007.
Uvodno obrazložitev je dala Tea Višnar.
V razpravi so sodelovali: Branka Doberšek, Marija Mulej, Božidar Pogačar, Ljudmila
Ilenič in Tea Višnar.
Branka Doberšek je povedala, da bi bilo po njenem mnenju potrebno spremeniti
zakon, ki določa sistem plač v javnih zavodih. Gorenjske lekarne pa naj znižajo cene
zdravil, pa jim potem ne bo več ostalo toliko finančnih sredstev.
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Marija Mulej je povedala, da se javnemu zavodu, ki je bil ustanovljen z javnimi
sredstvi, omogoča, da ima možnost opravljati tržno dejavnost, s katero dobro služi.
Zato sama nasprotuje temu predlogu za izplačilo povečane delovne uspešnosti, kajti
vsi javni zavodi pa nimajo možnosti opravljati take tržne dejavnosti.
Božidar Pogačar je pojasnil, da je bil osem let član sveta zavoda Gorenjske lekarne,
in vedno je bil problem, ker mora javni zavod za izplačilo povečane delovne
uspešnosti dobiti soglasje vseh 18 občin soustanoviteljic. Dejstvo je, da zakonodaja
dopušča tako poslovanje javnega zavoda, vendar pa je vsa zadeva toliko moteča, da
je prišla celo že do Računskega sodišča. Zanima pa ga, ali bo nova zakonodaja, ki
bo začela veljati 01.01.2008, te zadeve urejala na kakšen drug način?
Ljudmila Ilenič je postavila vprašanje, ali so plače zaposlenih v Gorenjskih lekarnah
na nivoju plač ostalih delavcev v družbenih dejavnostih, ali so te plače morda višje.
Božidar Pogačar je povedal, da po njegovih informacijah plače v Gorenjskih lekarnah
bistveno ne odstopajo od plač ostalih zaposlenih na področju družbenih dejavnosti.
Ga je pa že kot člana sveta javnega zavoda vedno motila razprava o dežurni službi.
V javnem zavodu so namreč na umeten način dokazali, da ni potreb, da bi bila v
nočnem času lekarna odprta še kje drugje kot pa samo v Kranju.
Tea Višnar je pojasnila, da plače zaposlenih v Gorenjskih lekarnah odstopajo od
drugih plač, saj so plače višje. Dejstvo pa je, da Gorenjske lekarne izpolnjujejo vse
predpisane pogoje, zato se lahko zahteva edino sprememba predpisov. Sicer pa je
bila občina Jesenice vedno edina občina, ki ni izdala soglasja za izplačilo povečane
delovne uspešnosti.
Marija Mulej je predlagala, da naj se Gorenjskim lekarnam posreduje pobuda, da del
presežka namenijo za razširitev dežurne službe.
Ljudmila Ilenič je povedala, da v kolikor so neki predpisi pač slabi, potem je potrebno
s strani Občinskega sveta podati pobudo za njihovo spremembo.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se obseg sredstev za delovno uspešnost
zaposlenih v javnem zavodu Gorenjske lekarne lahko poveča največ do
vključno 21 % od skupne vsote sredstev za plače brez delovne uspešnosti in
bo v veljavi do začetka uporabe oz. do obračuna plač v skladu z Zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 56/02 in sprem.).
2. Izplačila sredstev povečane delovne uspešnosti ne smejo presegati polovice
presežka iz tržne dejavnosti.
3. Javni zavod je v letu 2007 dolžan najmanj polovico presežka iz tržne
dejavnosti nameniti za investicijsko vzdrževanje ter obnovo osnovnih
sredstev.
4. Sredstva za povečano delovno uspešnost se do ugotovitve obsega sredstev
v zaključnem računu za leto 2007 izplačujejo akontativno.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 3
PROTI - 3
Sklep ni bil sprejet.

POBUDA:
Do seje Občinskega sveta naj se posreduje dodatna informacija, kako bo
izplačilo povečane delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu Gorenjske
lekarne urejala nova uredba, ki bo začela veljati s 01.01.2008.
Pobuda je bila soglasno sprejeta.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
5.1 Tea Višnar:
Prisotne članice in člane Odbora je obvestila, da je objavljen javni razpis za dodelitev
koncesije za opravljanje dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIĆ
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