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

Številka: 032-05/2008
Datum: 22.05.2008

SKRAJŠAN ZAPIS
12. REDNE SEJE ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE TER
ZDRAVSTVO, KI JE BILA V SREDO, 21.05.2008 OB 18.30 URI V MALI SEJNI
SOBI OBČINE JESENICE, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNI ČLANI: Ibrahim SMAJIĆ – predsednik, Božidar POGAČAR, Branka
DOBERŠEK, Marija MULEJ in Doroteja SMOLEJ.
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANICIA: Ivana PRETNAR in Ljudmila ILENIČ.
OSTALI PRISOTNI: Barbara TOMAN in Monika MAKOVEC – Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve.
Ker predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo je predsednik predlagal v
sprejem naslednji
Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev skrajšanega zapisa 11. redne seje Odbora z dne
16.04.2008.
2. Predlog Rebalansa proračuna občine Jesenice za leto 2008 – HITRI POSTOPEK.
3. Soglasje k izplačilu povečane delovne uspešnosti delavcev v javnem zavodu
Gorenjske lekarne v letu 2008.
4. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
PREGLED SKLEPOV IN POTRDITEV SKRAJŠANEGA ZAPISA 11. REDNE SEJE
ODBORA Z DNE 16.04.2008.
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč na domu je bilo obravnavano
ob zapisniku.
Ibrahim Smajić je postavil vprašanje, katero stopnjo izobrazbe imajo izvajalke
pomoči na domu?
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Barbara Toman je odgovorila, da imajo izvajalke te storitve III. in IV. stopnjo
izobrazbe, hkrati pa je povedala, da so to zaposlene delavke in ne laične, kot je to
navedeno v zapisniku.
Druge razprave in pripomb na zapisnik 11. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik dal na glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se realizacija sklepov in besedilo skrajšanega zapisa 11. redne seje
Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo z dne 16.04.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008 –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev je dala Barbara Toman.
Marija Mulej je postavila vprašanje, ali občina zagotavlja tudi sredstva za plače
zaposlenih na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice ?
Barbara Toman je pojasnila, da je Občina Jesenice v letu 2007 zagotovila zagonske
stroške za pričetek delovanje VŠZNJ, kjer so bila poleg materialnih stroškov
zagotovljena tudi sredstva za plače ter za nakup potrebne opreme. V letu 2008 bo
občina zagotovila sredstva za obnovo in odkup objekta ter nakup potrebne opreme,
sredstva za delovanje in plače pa šola pridobiva iz koncesije in ostalih virov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal
SKLEP:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Rebalans proračuna občine Jesenice za leto
2008 po hitrem postopku.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 3:
SOGLASJE K IZPLAČILU POVEČANE DELOVNE USPEŠNOSTI DELAVCEV V
JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE V LETU 2008.
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Uvodno obrazložitev je dala Monika Makovec, ki je povedala, da se v času vloge
javnega zavoda plače delavcem še ne obračunavajo v skladu z Zakonom o sistemu
plač v javnem sektorju,tako da se za določitev dodatne delovne uspešnosti uporablja
še stara zakonodaja, s tem da soglasje k dodatni delovni uspešnosti, ki je višja od
10%, da tudi Občinski svet občine Jesenice.
Marija Mulej je povedala, da se ne strinja s predlogom javnega zavoda, ker
soustanoviteljice nimajo nobene koristi od dobička, hkrati pa so prostori za
opravljanje lekarniške dejavnosti bogato opremljeni.
Božidar Pogačar je povedal, da nima smisla razpravljati o tem, ali zaposlenim
pripada izplačilo povečane delovne uspešnosti, saj jim to omogoča že sama
zakonodaja. Zato bo sam tudi podprl predlog, da se povečana delovna uspešnost
zaposlenim tudi izplača. Poleg tega se vse lekarne tudi zelo lepo urejene, zato ne ve,
kam bi ob sedaj veljavni zakonodaji sploh še lahko vložili presežek sredstev.
Daje pa pobudo, da se čim prej tudi zaposleni v tem javnem zavodu uvrstijo v plačne
razrede, saj potem verjetno ne bodo imeli več tako velikih možnosti za izplačilo
povečane delovne uspešnosti. Še vedno pa ga najbolj moti to, za kar se je sam trudil
osem let, in sicer, da bi lekarne imele drugačen delovni čas, ter da bi bile vsaj v
popoldanskem času odprte do devete ali deste ure zvečer. Še vedno trdi, da bi se na
tem področju morale lekarne bolj prilagajati ljudem, ki njihove storitve potrebujejo.
Zato predlaga, da naj se na Občinskem svetu sprejme neka pobuda za
reorganizacijo lekarn. V občini Žirovnica bo direktorica Gorenjskih lekarn ponovno
prišla na sejo Občinskega sveta razlagat poročilo o delu za leto 2007. Če bo
direktorica Gorenjskih lekarn prišla tudi na Jesenice, pa imajo svetniki možnost, da
takrat izpostavijo omenjeno problematiko.
Branka Doberšek in Doroteja Smolej sta povedali, da bosta glasovali proti
predlaganim sklepom za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Gorenjskih
lekarnah.
Ibrahim Smajič je povedal, da bo glasoval za predlagane sklepe, in sicer iz razloga,
ker tako ali tako ne bo nič drugače, saj že sama zakonodaja temu javnemu zavodu
dovoljuje izplačilo povečane delovne uspešnosti. Podpira pa pobudo Božidarja
Pogačarja, da naj se v lekarnah reorganizirajo dežurstva in delovni čas.
Božidar Pogačar je ponovno poudaril, da se nihče ne bo osmešil, če bo glasoval
proti predlaganim sklepom. S tem se bo le pokazalo, da je potrebno narediti neko
spremembo v smislu prilagoditve delovnega časa lekarn njenim uporabnikom.
Ker druge razprave ni bilo, je predsednik predlagal v sprejem
SKLEP 1:
1. Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da se obseg sredstev za delovno uspešnost
delavcev 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.).
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2. Izplačila sredstev povečane delovne uspešnosti ne smejo presegati
polovice presežka iz tržne dejavnosti.
3. Javni zavod je v letu 2008 dolžan najmanj polovico presežka iz tržne
dejavnosti nameniti za investicijsko vzdrževanje ter obnovo osnovnih
sredstev.
4. Sredstva za povečano delovno uspešnost delavcev se do ugotovitve
obsega sredstev v zaključnem računu za leto 2008 izplačujejo akontativno.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 2
PROTI - 3
Sklep ni bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog, da se v lekarnah na Zgornjem
Gorenjskem organizira dežurna služba in podaljša delovni čas, tako da bo le-ta
bolje prilagojen občanom.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 5
ZA – 5
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik s sejo zaključil ob 18.55 uri.

ZAPISALI:
BARBARA TOMAN
MOJCA RAZINGER

PREDSEDNIK:
IBRAHIM SMAJIČ
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