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

Številka: 032-03/2008
Datum: 20.03.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
10. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 19.03.2008 OB 17.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI: Ibrahim SMAJIĆ – predsednik, Ljudmila ILENIČ, Božidar
POGAČAR, Branka DOBERŠEK, Marija MULEJ in Doroteja SMOLEJ.
ODSOTNA ČLANICA: Ivana PRETNAR.
OSTALI PRISOTNI: Tea VIŠNAR – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in
splošne zadeve ter mag. Božena RONNER – svetovalka župana za Občinski svet.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 9. redne seje Odbora z dne
12.12.2007.
2. Predlog Zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2007 – HITRI
POSTOPEK.
3. Predlog Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice – PRVA
OBRAVNAVA.
4. Informacija o zobozdravstvenem varstvu občanov v občini Jesenice – analiza
stanja.
5. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 9. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 12.12.2007
Razprave in pripomb na zapisnik 9. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik dal
na glasovanje naslednji
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SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 9. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 12.12.2007.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA
LETO 2007 – HITRI POSTOPEK.
V uvodu je Tea Višnar obrazložila zaključni račun proračuna občine Jesenice za leto
2007 za področje socialnega in zdravstvenega varstva.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Zaključnega računa proračuna
občine Jesenice za leto 2007 in predlog besedila Odloka o zaključnem računu
proračuna občine Jesenice za leto 2007 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
PREDLOG POSLOVNIKA O DELU OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE –
PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Božena Ronner pojasnila predlagane vsebinske spremembe
Poslovnika in vzroke za navedene spremembe.
V razpravi so sodelovali: Ibrahim Smajić, Božena Ronner, Ljudmila Ilenič in Branka
Doberšek.
Ibrahim Smajić je postavil vprašanje, zakaj je v določilih Poslovnika navedeno, da v
primeru prenehanja županovega mandata Občinski svet izmed svojih članov imenuje
nekoga, ki nadomešča župana. Po njegovem mnenju bi bilo bolj logično, da bi v
tekem primeru župana nadomeščal eden izmed podžupanov, ki najbolje pozna
razmere in dogajanje v občini.
Božena Ronner je pojasnila, da to določilo izhaja iz zakona o lokalni samoupravi.
Tudi v praksi pa se lahko zgodi, da bi občinski svet bolj zaupal določenemu članu
občinskega sveta, kot pa podžupanu, ne glede na izkušnje.
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Ljudmila Ilenič je postavila vprašanje, kako je z imenovanjem drugih odborov in
komisij, ki niso stalna delovna telesa občinskega sveta. Zanima pa jo tudi, kam bo po
novem Poslovniku uvrščen Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo.
Božena Ronner je ogovorila, da je s Statutom določeno, da lahko občinski svet ali
župan ustanavljata tudi druge komisije in odbore, ki niso stalna delovna telesa.
Področje Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo pa bo z novim
mandatom pokrival Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.
Branka Doberšek je postavila vprašanje, kako bo po določilih novega Poslovnika
sestavljena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Božena Ronner je pojasnila, da bo v tem mandatu Komisija za mandatna vprašanja
volitve in imenovanja sestavljena iz osmih članov, s tem da se bodo politične stranke
dogovorile, ali bodo imele v KVIAZ-u iste člane kot so sedaj. Po novem predlogu pa
bo Komisija sedem članska, ne glede na to, koliko političnih strank bo zastopanih v
občinskem svetu.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poslovnika o delu občinskega sveta
občine Jesenice v prvi obravnavi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
INFORMACIJA O ZOBOZDRAVSTVENEM VARSTVU OBČANOV V OBČINI
JESENICE – ANALIZA STANJA.
V uvodni obrazložitvi je Tea Višnar pojasnila rezultate analize stanja o
zobozdravstvenem varstvu občanov v občini Jesenice.
V razpravi so sodelovali: Branka Doberšek, Tea Višnar, Marija Mulej in Božidar
Pogačar.
Tea Višnar je na vprašanje Branke Doberšek glede dr. Kokošineka pojasnila, da je
imel omenjeni zobozdravnik podeljeno koncesijo, ki jo je prevzel od dr. Smoleja,
vendar pa se je potem po dobrem letu in pol odločil, da koncesijo vrne. Na podlagi
javnega razpisa je bila potem ta koncesija podeljena Heleni Konobelj.
Marija Mulej je povedala, da imajo tisti zobozdravniki, ki nimajo koncesije, večjo
svobod, kajti podeljena koncesija jih obvezuje, koliko storitev morajo opraviti.
Povedala pa je tudi, da je zobozdravstveni sistem postal zelo nepravičen do
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zavarovancev. Zato bi bilo najbolj pravično, da bi bilo vse zobozdravstvo v privatni
lasti, zavarovalnica pa bi krila enako višino stroškov vsem zavarovancem. Vse
zavarovance pa je potrebno tudi obvestiti, da naj se pritožijo na območno enoto
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kadarkoli imajo občutek, da se jim je zgodila
krivica.
Božidar Pogačar je postavil vprašanje, kje je v celotnem zobozdravstvenem sistemu
vloga Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Sam ima po eni strani namreč občutek,
da je denarja vedno več, kot pa je odobrenih storitev. Podpira pa predlagane sklepe,
s katerimi se za področje UE Jesenice predlaga vključitev dodatnega tima
zobozdravstva za odrasle.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se Ministrstvu za zdravje predlaga, da izdela čim
prej merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe ter občinam
posreduje podatke, s katerimi bodo lahko pristopile k izdelavi mreže.
2. Glede na zatečeno stanje v UE Jesenice Odbor predlaga Občinskemu svetu,
da Ministrstvo za zdravje v širitve programov vključi en tim zobozdravstva
za odrasle za področje UE Jesenice.
3. Zobozdravniki koncesionarji in zobozdravniki, zaposleni v Zdravstvenem
domu Jesenice so dolžni na javnem mestu objaviti število pri njih
opredeljenih pacientov. Paciente so dolžni vpisovati dokler ne presežejo
povprečja izpostave za 10 %.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 6
ZA – 6
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

ZAPISALA:
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIČ
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