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Slovenije, dr. Janeza Drnovška.
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Župan Tomaž Tom Mencinger je nato pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta Občine Jesenice in ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 25
svetnic in svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno
odloča.
P predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, zato je župan predlagal
270. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008:
POTRDITEV PREDLAGANEGA DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 14. redne seje Občinskega
sveta, ki je bila 31.01.2008.
2. Predstavitve javnih zavodov s področja zdravstva:
2.1 Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice;
2.2 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
3. Predlog obvezne razlage 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava –
HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
5. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin
Jesenice, Bohinj, gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA.
6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice.
8. Predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011.
9. Predlog Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 – dopolnitev.
10. Predlogi za podelitev priznanj občine Jesenice v letu 2008.
11. Poročila Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2007.
12. Predlog Poročila o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007
in predlog Akcijskega programa varstva okolja za leto 2008.
13. Vprašanja in pobude.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 19
PROTI - 0
Dnevni red je bil sprejet.

TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 14. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 31.01.2008.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta ni
bilo, zato je podžupan predlagal
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271. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 1.
točki dnevnega reda: POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH
SKLEPOV 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 31.01.2008.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 14. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 31.01.2008.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDSTAVITVE JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA ZDRAVSTVA:
2.1 Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni dom Jesenice;
2.2 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice.
2.1 OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE – ZDRAVSTVENI DOM JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je Jože Vetrnik, direktor Osnovnega zdravstva Gorenjske,
povedal, da je Občina Jesenice soustanoviteljica Osnovnega zdravstva
Gorenjske (OZG), ki na območju celotne Gorenjske izvaja primarno zdravstveno
varstvo. Na območju občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, v okviru OZG
deluje ZD Jesenice, ki ima dve zdravstveni postaji, in sicer ZP Žirovnica in ZP
Kranjska Gora ter ambulanto v Mojstrani in zobno ambulanto v OŠ Tone Čufar na
Jesenicah.
Predstavitev ZD Jesenice vključuje pregled dejavnosti, koncesije, preskrbljenost
in dostopnost ter prostorske težave, možne rešitve in plan za leto 2008. Pri
pregledu dejavnosti velja poudariti, da v okviru ZD Jesenice delujejo: Splošna
družinska ambulanta (12,5 ekip), Splošna družinska ambulanta v domu
upokojencev na Jesenicah (0,63 ekipe), Otroški in šolski dispanzer (preventiva in
kurativa - 4,91 ekip), Dispanzer za žene (1 ekipa), Pulmologija z RTG (1 ekipa),
Fizioterapija (5,00), Nega in patronaža (12,30), klinični psiholog (1,00), logoped
(1,00), Zobozdravstvo za odrasle (1,5 ekipe), Zobozdravstvo za otroke in mladino
(2,50 ekipe), Pedonotolog (0,50 ekipe), Zobozdravstvena preventiva (0,50 ekipe),
Nujna medicinska pomoč – enota PHE, kar je najvišja stopnja organizacije nujne
medicinske pomoči, dežurna služba ter nujni in nenujni prevozi. Poleg navedenih
dejavnosti pa se v zdravstvenem domu izvajajo tudi dejavnosti pedopsihiatrije,
razvojna ambulanta, posvetovalnica za mlade, materinska šola, zobna tehnika,
RTG slikanje zob, laboratorijska dejavnost, preventivna dejavnost – delavnice
zdravega življenja ter dejavnost medicine dela, prometa in športa, ki je tržna
zdravstvena dejavnost.
Na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica je tudi 11 koncesionarjev
in sicer: ortodont, specialist za zobne in ustne bolezni, 1,5 ekipe zobozdravstva
za mladino ter 7,5 ekipe zobozdravstva za odrasle. Na Jesenicah pa delujejo tudi
zasebni zobotehnični laboratoriji.
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Temeljni problem ugotavljanja in ocenjevanja preskrbljenosti oz. dostopnosti je,
da v Sloveniji ni določenih normativom in standardov in da ni mreže javne
zdravstvene službe. Preskrbljenost oz. dostopnost se ocenjuje s številom
občanov/pacientov na nosilca dejavnosti. Dostopne in primerljive podatke ima le
Zavod za zdravstveno zavarovanje. Dostopnost do zdravstvenih storitev je tako
na Gorenjskem, kot tudi na Jesenicah slabša od povprečja v Sloveniji. Na
območju Jesenice je odstopanje od možnega in sprejemljivega deleže +/- 8 % v
vseh dejavnostih, razen v zobozdravstvu, kjer je preskrbljenost le 90%. Na
območju Jesenic je dostopnost nekoliko slabša tudi pri patronažni službi. V
skupni primerjavi s celotno Gorenjsko pa je dostopnost na Jesenicah nekoliko
boljša.
Pri prostorskih težavah Zdravstvenega doma Jesenice velja izpostaviti razvojno
ambulanto v kleti, ki ima na voljo le 30 m2, kar ne omogoča strokovnega dela.
Prostori za nujno medicinsko pomoč v pritličju so premajhni, saj dela v njih 21
zaposlenih, manjkata vsaj dve splošni ambulanti, prostori Dispanzerja za
mentalno zdravje so popolnoma nefunkcionalni in strokovno neustrezni, ravno
tako pa so neustrezni tudi prostori fizioterapije v kleti.
Problem prostorskih težav bi se razrešil s tem, da bi po preselitvi Upravne enote
Jesenice iz objekta na Titovi 78, Zdravstveni dom Jesenice pridobil del
izpraznjenih prostorov. V letu 2008 pa se bodo preuredili prostori ambulante za
pljučne bolezni in RTG slikanje, urejeni pa bodo tudi sanitarni prostori za invalide,
kar do sedaj še ni bilo urejeno.

2.2 VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE.
V uvodni obrazložitvi je doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice povedala, da so z vpisom na Visoko šolo za
zdravstveno nego študenti vpisani na visoko strokovno šolo, ki je usmerjena v
znanje, ustvarjalnost in iskanje odličnosti v povezovanju z domačim in evropskim
okoljem.
Pri Visoki šoli za zdravstveno nego je potrebno dati poudarke predvsem tem, da
študijski program na Visoki šoli za zdravstveno nego zajema Bolonjski program
(180 ECTS), upoštevane so EU direktive, izbirni predmeti predstavljajo 10%
programa, obravnavana je aktualna zdravstvena problematika (staranje, rak,
paliativna oskrba, bolnišnične okužbe, EBP, procesna obravnava, kakovost,
komunikacija, informatizacija idr.), diploma je priznana v RS in EU, brez
nostrifikacije, program nima pripravništva, diplomo pa študenti izdelajo na koncu
3. letnika študija.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi postati uveljavljena, družbeno
odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja iz področja zdravstvene nege
in zdravstva doma in EU. Za ustvarjanju pogojev za uvedbo fakultetnih
programov pa je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje: kakovostno pedagoško
delo, razvoj podiplomskih programov, znanstvenoraziskovalno delo, mednarodno
sodelovanje ter razvoj visokošolskih učiteljev (doktorati znanosti, docenture).
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Znanje diplomantov mora prestopiti meje poklicne skupine in mora prinesti nove
dimenzije v dvigu kakovosti zdravstvene obravnave zdrave in bolne populacije.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je usmerjena k razvoju novih
programov, ki jih rabi sodobna družba. Taki programi so npr.:
na dokazih podprta Zdravstvena nega, bolonjski program druge stopnje,
VŠZNJ - Univerza Aberdeen, Škotska, postopek akreditacije aprila 2008;
zdravstveni management, bolonjski program druge stopnje, VŠZNJ-FOV,
postopek akreditacije junija 2008;
mednarodni zdravstveni management, bolonjski program druge stopnje,
VŠZNJ – Rochester institute of Tehnolohy, ZDA, postopek akreditacije
septembra 2008;
promocija zdravja, bolonjski program druge stopnje, VŠZNJ – MZ – IVZ,
postopek akreditacije septembra 2008;
promocija zdravja, bolonjski program prve stopnje, VŠZNJ – MZ – IVZ,
postopek akreditacije septembra 2008;
kontinuirana oskrba, bolonjski program druge stopnje, VŠZNJ –
Fakulteta za socialno delo, postopek akreditacije predviden leta 2008.
Raziskovalna dejavnost za področje zdravstva in zdravstvene nege temelji na
akreditaciji pri ARRS, na kazalnikih dela raziskovalne dejavnosti, na pridobljenih
znanstveno raziskovalnih projektih iz ARRS (CRP), MVZT, MZ in drugih virov, na
aktivni udeležbi na znanstvenih konferencah, poletnih šolah, posvetih idr., na
objavljanju rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ v domačih in mednarodnih
revijah, na številu citatov raziskovalcev VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah
ter na uporabi in integraciji dokazov raziskovanja v neposredni klinični praksi,
okolju idr.
Pri mednarodnem sodelovanju Visoka šola za zdravstveno nego posebno
pozornost usmerja na Listino Erasmus, kot pogoj za mednarodno bilateralno
sodelovanje (september 2008), na iInternacionalizacijo študija in povezovanje s
partnerskimi univerzami in šolami (skupni programi, izmenjava učiteljev in
študentov), na vzpostavitev dogovorov o sodelovanju z Centrom za napredne
študije v zdravstveni negi, Univerza Aberdeen, Škotska; Savonia University of
Applied Sciences, Health Professions, Finska; Universität Graz Institut für
Pflegewissenschaft, Avstrija; Schule fur allgemeine Gesundheits und
Krankenpflege Villach; Schule fur allgemeine Gesundheits und Krankenpflege
Klagenfurt; University of Applied Sciences, Feldkirchen in Carinthia Avstrija;
Rochester institute of Technology, ZDA ter na sodelovanje v povezavi Evropsko
združenje šol iz področja zdravstvene nege - FINE workgroup on Bologna
process and Nursing Education, priprava konference v Sloveniji v letu 2010.
Študijska dejavnost v letu 2008 pa bo usmerjena predvsem na samoevalvacijske
postopke in izboljšave v študijskem in podpornih procesih, na pripravo programa
za 2. letnik (zaposlitve, habilitacije, učne baze idr), na sprejem nove generacije 1.
letnika v študijskem letu 2008/2009, na izdajo študijske literature, na
izobraževanje mentorjev, na Tutorski sistem ter na spodbujanje aktivnosti v okolju
(študentske sobe, študentski boni, itd.).
V skupni razpravi so sodelovali:
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Mag. Marjan Čufer:
Pohvalile je predstavitev Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, v
kateri so bili jasno predstavljeni cilji in vizija šole. Zanima pa ga, kako so
bili izvoljeni organi šole, za katere je navedeno, da vsi že delujejo?
Brigita Skela Savič:
Ko je bila šola akreditirana je bil postavljen pogoj, da se akreditira tudi
program formuliranja akademskega zbora. V akademski zbor so bili v
okviru akreditacije poklicani vsi tisti učitelji, ki so podali pisno izjavo, da
bodo sodelovali v programu. Iz članov akademskega zbora se je potem
izvolil senat, ki je potem potrdil program, katerega je nato akreditiral še
Svet za visoko šolstvo.
Ko je šola začela delovati, so bili za vse zaposlene na Visoki šoli za
zdravstveno nego Jesenice objavljeni uradni razpisi na Zavodu za
zaposlovanje. Razpisi so bili odprti, tako da se je nanje lahko prijavil
kdorkoli si je želel.
Ustanovitelj je bil dolžan, da imenuje začasni upravni odbor, ki je v skladu
z Odlokom imel nalogo, da je šolo upravljal do izvolitve potrebnih organov.
Ko se je meseca novembra zaključil postopek zaposlovanja, je dekanja
sprejela navodila za izvedbo kandidacijskega postopka za izvolitev tistih
članov upravnega odbora, ki so predstavniki Visoke šole (dva pedagoška
delavca - učitelja in en nepedagoški delavec – predstavnik študentskega
sveta). Upravni odbor pa poleg navedenih članov sestavljajo tudi
predstavniki ustanovitelja, vendar pa sama ni kompetentna, da razpravlja o
postopku za njihovo imenovanje.
Boris Bregant:
Ko se je sprejemala odločitev o ustanovitvi Visoke šole za zdravstveno
nego, je bila poudarjena prva teza, da mora biti ta šola najboljša. Vesel je,
da je bilo v predstavitvi povedano, koliko pozornosti se namenja
raziskovalni in študijski dejavnosti.
Vsi so seznanjeni z velikim pomanjkanjem zdravstvenih delavcev, ko pa
pride do konkretnih povpraševanj po delu, pa se v bolnišnicah in v
zdravstvenih domovih velikokrat zgodi, da ni velikega zanimanja za te
kadre. Zato ga zanima, ali že tečejo kakšni razgovori v tej smeri, kajti zelo
neprijetno bi bilo, da se prva generacija študentov po zaključku študija ne
bi imela kje zaposliti?
Na začetku so že potekali razgovori o sodelovanju med Italijo, Avstrijo in
Slovenijo. Sodelovanje s Carinthio poteka zelo dobro, zanima pa ga,
kakšno je sodelovanje z Italijo?
Brigita Skela Savič:
V okviru sodelovanja z Italijo poteka predvsem z Udinami povezovanje
preko projekta dolgotrajne oskrbe.
Razmerje med poklicnima skupinama visoko strokovne in srednješolske
izobrazbe je v vseh državah Evropske unije 70:30 v korist visoko strokovne
izobrazbe. Cilj v Sloveniji je, da se v roku desetih let preide na razmerje
50:50. V slovenskem prostoru je namreč trenutno registriranih 16.000
zdravstvenih delavcev, od tega je 4000 diplomiranih medicinskih sester.
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Kader na področju zdravstva mora biti vedno bolj izobražen, saj le kot tak
lahko ponuja večjo kakovost obravnave pacienta, kar posledično lahko
pomeni tudi krepitev zdravstveno vzgojnega dela.
Na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice je 55 % študentov iz
Gorenjske, velik del pa jih je tudi iz Osrednjeslovenske regije, kjer samo v
Kliničnem centru trenutno primanjkuje 400 diplomiranih medicinskih sester.
Perspektiva tega poklica je velika, saj se bodo v Sloveniji upokojeni kadri z
srednješolsko izobrazbo morali nadomesti s kadrom z visoko strokovno
izobrazbo. To je namreč tudi cilj, ki ga Zbornica zdravstvene nege želi
vnesti v letne načrte dela ministrstev.
Jože Vetrnik:
V zdravstvu je poklic zdravstvene nege trenutno v manjšini, ker
zakonodaja in standardi, ki veljajo na tem področju, favorizirajo oz.
predvidevajo v glavnem zdravstvene tehnike. V zdravstvenem domu so
kadri zdravstvene nega in patronaže zaposleni predvsem na področju
preventive v pediatriji in ginekologiji. Uvajajo se tudi prvi kadri v urgentni
medicini in v fizioterapiji, v ambulantah splošne medicine pa so še vedno
zaposleni predvsem zdravstveni tehniki oz. medicinske sestre.
Marija Mulej:
Študentje po zaključku študija nimajo veča pripravništva, ampak lahko
takoj začnejo z delom. Zanima jo, ali je ukinitev pripravništva povezana z
večjim številom ur praktičnega dela v času študija? Zdi se je namreč, da je
ravno pri tem poklicu zelo pomembno, da pripravniki nekaj časa delajo pod
nadzorom mentorjev.
Brigita Skela Savič:
Pripravništvo je neka posebnost v Sloveniji, saj v tujini pripravništva že
nekaj časa ne izvajajo več. 4600 ur je program, ki se že več let izvaja v
državah Evropske unije, v Sloveniji pa je bil prevzet leta 2003 v okviru
vstopa v Evropsko unijo. To pomeni, da se je s tem programom dodatno
sprejelo 900 ur klinične prakse.
Zaradi pomanjkanja sredstev je mentorstvo izvajano samo z
visokošolskimi učitelji v kombinaciji z mentorji iz učne baze, ki so za to
usposobljeni. Študent na ta način ni prepuščen samemu sebi in je
dejansko usposobljen za delo z bolnikom, tako da ob zaposlitvi potrebuje
le uvajanje v okviru delovnega mesta, ne pa tudi uvajanja v okviru
doseganja kompetenc.
Ivanka Zupančič:
Pohvalila je prizadevanja zdravstvenih delavcev, saj so uporabniki njihovih
storitev v zadnjem obdobju deležni strokovnega in profesionalnega odnosa
tako v zdravstvenem domu, kot tudi v bolnici.
Moti pa jo del zobozdravstvene dejavnosti, zato je na novembrski seji
Občinskega sveta tudi že postavila vprašanje, kaj je z zobozdravstvom v
občini Jesenice. Ponovno postavlja vprašanje, kaj se na tem področju
dogaja, saj je že iz gradiva razvidno, da občina Jesenice po dostopnosti
teh storitev za 10 % zaostaja za slovenskim povprečjem.
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Koncesionarji na področju zobozdravstva v občini Jesenice se obnašajo do
pacientov zelo arogantno, čakalne dobe so izredno dolge, zato se ji
postavlja vprašanje, kaj se lahko na tem področju naredi.
Jože Vetrnik:
V javni mreži v občini Jesenice deluje 7 zobozdravnikov za odrasle. Ko bo
sprejeta resolucija o strategiji zdravstvenega varstva , bo uveden tudi
normativ, da enemu zobozdravniku pripada 1800 pacientov. To pomeni, da
bo dejansko na tem območju s časoma potrebno pridobiti še vsaj 2 ali 3
zobozdravnike.
Težave na področju zobozdravstva so zaznavne predvsem pri izvajanju
nujne zobozdravstvene pomoči. Vsi zobozdravniki so namreč zavezani, da
so enakopravno vključeni v sistem izvajanja nujne pomoči, vendar pa se
večkrat zgodi, da posamezni zobozdravniki ne izvajajo svojih obveznosti.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Razprava o Resoluciji zdravstvenega varstva je podaljšana za 45 dni, tako
da se bodo v tem roku še naprej zbirale pripombe in predlogi.
Pri zagotavljanju zdravstvenih storitev bo potrebno upoštevati predvsem
enakopravno dostopnost, kakovost storitev, dostopnost ter prostorsko
umeščenost po teritoriju občine ali upravne enote.
Izpostaviti je potrebno tudi problematiko turističnih krajev, ki ne
zagotavljajo zadostnih zdravstvenih storitev, zato veliko ljudi pride po
zdravstveno pomoč v občino Jesenice, v kateri pa je potem potrebno
poskrbeti za dežurno službo, za lekarniško dejavnost itd.
Marija Mulej:
Ob preselitvi Upravne enote Jesenice, naj bi se v teh prostorih organizirala
prehospitalna enota. Trenutne strokovne usmeritve pa so, da naj bi bile
prehospitalne enote locirane v bolnišnicah, predvsem zaradi bolj
racionalnega dela, saj bi bila s tem dana možnost celovite oskrbe bolnika
na enem mestu.
V bolnici se pojavljajo težave glede ginekološkega dispanzerja, saj ta
dejavnost sodi na primarni nivo. Zato bi bilo potrebno razmišljati, da se ta
dejavnost na osnovnem zdravstvu razširi, ter da se del, ki se sedaj izvaja v
bolnišnice, prenese v izvajanje na osnovno zdravstvo.
Zoran Kramar:
Zanima ga, kako strokovno osebje v osnovnem zdravstvu razmišlja o
ukinitvi preventivnih programov za otroke (cepljenje, pregled zob, ipd.)?
Kaj bo ukinitev teh programov čez par let pomenila za starejše generacije?
Ena izmed poglavitnih potreb je, da je potrebno začeti ljudi zdraviti na
drugačen način in ne samo s predpisovanjem zdravil. Zanima ga, kakšne
cilje je potrebno zasledovati, da bo populacija na Jesenicah čez deset let
bolj zdrava?
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Alojz Novak:
Kljub pomanjkanju zdravnikov, bi v ZD Jesenice lahko takoj zaposlili štiri
zdravnike.
Vsi preventivni programi v otroškem in mladinskem zobozdravstvu ter v
družinski medicini se izvajajo v 100 % obsegu. Izvajajo pa se tudi
preventivni programi za odrasle, predvsem na področju srčno žilnih obolenj
(hujšanje, odvajanje od kajenja, itd.).
Boris Smolej:
Pri razpravi o ukinitvi obratne ambulante je potekala tudi razprava glede
problematike parkiranja pri ZD Jesenice. Takrat je bilo rečeno, da se bo
parkiranje pri Zdravstvenem domu uredilo, vendar pa je do danes ta
problematika še popolnoma neurejena.
Zanima ga, kateri konkretni ukrepi bodo skupaj z Občino Jesenice izvedeni
za ureditev zobozdravstvene dejavnosti?
Alojz Novak:
Tudi če bo več zobozdravnikov, situacija na tem področju ne bo bistveno
boljša, kajti finančna sredstva so vezana na programe, ki jih financirajo
zavarovalnice.
Jože Vetrnik:
Pripravljen je popis problematike na Gorenjskem, ki bo posredovan na
Ministrstvo za zdravje, skupaj z zahtevo, da se v naslednjih letih poskuša
zagotoviti sedanje pomanjkanje programov.
V zobozdravstveni dejavnosti pa je predvsem problem pomanjkanja
zobozdravnikov. Vsako leto v Sloveniji diplomira okoli 40 zobozdravnikov,
vendar pa se le-ti ne vključujejo v javno zdravstveno mrežo, ampak
enostavno ustanovijo svojo privatno ordinacijo na nivoju samoplačništva.
Marija Mulej:
Zobozdravstvo je postal nacionalni problem, saj so se zavarovancem
pravice zmanjšale za 30 % ne da bi zavarovalnica to sploh povedala.
Zavarovanci so postali neenakopravni kar se tiče zobozdravstvenih pravic.
Nekateri vse storitve plačajo sami, nekateri pa ne plačajo niti ene storitve.
Edini pravi sistem bi bil, da bi zavarovalnica vsakemu posamezniku krila
določen obseg sredstev, vse ostalo pa bi si plačali sami, ne glede na to, ali
bi storitev opravi koncesionar ali zdravnik v privatnem zdravstvu.
Župan Tomaž Tom Mencinger se je po razpravi zahvalil Jožu Vetrniku,
Alojzu Novaku in Brigiti Skeli Savič za predstavitev delovanja Osnovnega
zdravstva Gorenjske, Zdravstvenega doma Jesenice in Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice.
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TOČKA 3:
PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 34. ČLENA ODLOKA O UREDITVENEM
NAČRTU STARA SAVA – HITRI POSTOPEK.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da območje Stare Save
ureja Ureditveni načrt Stara Sava, ki ga je Občinski svet sprejel leta 2002. V času
urejanja tega območja in pridobivanja ustreznih dovoljenj je prišlo do manjših
nesoglasij pri razlagi določil tega Ureditvenega načrta. V njem je namreč
tolerančni člen, za katerega je sedaj predlagano, da se sprejme obvezna razlaga.
Že sedaj so namreč dopustna odstopanja od tehničnih in ureditvenih elementov,
če to dopuščajo ali zahtevajo geološke, hidrološke, geomehanske, topografske ali
kakšne druge zahteve moderne tehnike. Z obvezno razlago 34. člena Odloka pa
se natančneje razlaga, kaj so dopustna odstopanja, in sicer so to podkletitve
obstoječih objektov ter dozidave in nadzidave oz. rekonstrukcije objektov v kolikor
obstajajo zgodovinski pisni ali slikovni viri. Gre pa predvsem za mostovž med
cerkvijo in Ruardovo graščino ter za obstoječe rove, ki trenutno niso v funkciji,
vendar pa se v bodoče predvideva njihova sanacija.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na besedilo predlagane obvezne razlage 34. člena Odloka o
ureditvenem načrtu Stara Sava nima pripomb, zato predlaga Občinskemu svetu,
da ga sprejme po hitrem postopku.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo nima pripomb na besedilo predlagane obvezne razlage
34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava, zato predlaga Občinskemu
svetu, da ga sprejme po hitrem postopku.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme obvezno razlago 34.
člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava po hitrem postopku.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
272. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 3.
točki dnevnega reda: PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 34. ČLENA ODLOKA
O UREDITVENEM NAČRTU STARA SAVA – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se obvezna razlaga 34. člena Odloka o ureditvenem načrtu Stara Sava HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA
IN REDARSTVA OBČIN JESENICE, GORJE, KRANJSKA GORA IN
ŽIROVNICA – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da sta v občini Žirovnica in v
občini Gorje občinska sveta predlagani Odlok sprejela z amandmajem, ki se je
nanašal na 14. člen Odloka in ga je predlagala Statutarna komisija. Sicer pa so
bile pri pripravi Odloka za drugo obravnavo upoštevane pripombe Občinskega
sveta glede dogovora o medsebojnih obveznosti, spremenjeno je ime, tako da so
v naslovu navedene vse občine, spremenjena pa je tudi določba o začetku
veljavnosti Odloka zaradi zamika sprejema tega akta na občinskih svetih občin
soustanoviteljic.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
V 14. členu besedila predlaganega Odloka se črtata besedi »mora biti« in se
nadomestita z besedo »je«.
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme predlog Odloka o
ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi s sprejetim redakcijskim popravkom.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb in predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi
medobčinskega inšpektorata in redarstva – druga obravnava.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
273. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 4.
točki
dnevnega
reda:
PREDLOG
ODLOKA
O
USTANOVITVI
MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN JESENICE,
GORJE, KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA – DRUGA OBRAVNAVA.
Potrdi se predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva
občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA z
naslednjima redakcijskima popravkoma, in sicer:
v 14. členu besedila Odloka, kjer je napisano da občina soustanoviteljica
lahko izstopi iz skupne službe, se številka člena 12. črta in se jo nadomesti
s številko 4. člena;
v 14. členu besedila Odloka se črtata besedi »mora biti« in se ju nadomesti
z besedo »je«.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE NOTRANJE REVIZIJSKE
SLUŽBE OBČIN JESENICE, BOHINJ, GORJE, KRANJSKA GORA IN
ŽIROVNICA – DRUGA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Krese povedala, da gre tudi pri tem predlogu za
ustanovitev enega od organov skupne občinske uprave, in sicer je to notranja
revizijska služba. Skupno službo ustanavlja pet občin ustanoviteljic, spremembe
Odloka glede na prvo obravnavo pa so v bistvu podobne kot pri odloku o
ustanovitvi medobčinskega redarstva in inšpektorata. Spremenjeno je ime službe,
navedena je sprememba glede izobrazbe zaradi spremembe zakonodaje,
navedenih pa je še nekaj sprememb glede pravic in obveznosti v primeru
prenehanja skupne službe. Zaradi daljšega postopka sprejemanja Odloka pa je
zamaknjen tudi rok s katerim naj bi skupna služba začela z delovanjem.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
V 13. členu besedila predlaganega Odloka se črtata besedi »mora biti« in se
nadomestita z besedo »je«.
Statutarna komisija predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlagani Odlok o
ustanovitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje,
Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi in s sprejetim redakcijskim
popravkom.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske službe občin
Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
274. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 5.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNE
NOTRANJE REVIZIJSKE SLUŽBE OBČIN JESENICE, BOHINJ, GORJE,
KRANJSKA GORA IN ŽIROVNICA – DRUGA OBRAVNAVA.
Potrdi se predlog Odloka o ustanovitvi Skupne notranje revizijske službe občin
Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica – DRUGA OBRAVNAVA, z
naslednjim redakcijskim popravkom, in sicer:
v 13. členu besedila Odloka se črtata besedi »mora biti« in se ju nadomesti
z besedo »je«.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 21
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA VARSTVO UPORABNIKOV
JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi je Simona Kancler povedala, da je na podlagi sprejetega
Odloka o gospodarskih javnih službah sedaj pripravljen odlok, ki je ustanovitveni
akt za svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice. Že v
obrazložitvi je navedeno, za katere gospodarske javne službe je ta svet pristojen,
kakšne so njegove naloge ter da je dolžnost občinske uprave, da mora obveščati
svet v zvezi s predlogi ukrepov in s svojimi stališči. Člani sveta so v skladu s
sprejetim Statutom vsakokratni predsedniki krajevnih skupnosti, z Zakonom o
gospodarskih javnih službah pa je določeno, kdo opravlja administrativno
strokovna opravila.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga, da se v preambulo Odloka dopiše 108. člen Statuta
občine Jesenice, kot pravna podlaga in s tem popravkom predlaga Občinskemu
svetu, da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin občine Jesenice v prvi obravnavi.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
občine Jesenice v prvi obravnavi.
Odbor za proračun in finance predlaga, da se začne z evidentiranjem pripomb in
predlogov, ki se jih potem upošteva pri naslednji spremembi Statuta občine
Jesenice.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko nima
pripomb na predlagano besedilo Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice, zato predlaga Občinskemu svetu, da
ga sprejme v prvi obravnavi.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine
Jesenice v prvi obravnavi.
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V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar:
Meni, da je sprejetje tega Odloka potrebno, vendar pa ga moti, da v
besedilu odloka ni terminsko navedeno, kdaj bo ta svet ustanovljen in
koliko časa bo deloval. Ravno tako, pa v odloku tudi ni določeno kdaj in
katera področja bo svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin obravnaval.
Župan Tomaž Tom Mencinger:
Odgovore na vsa navedena vprašanja bo potrebno vključiti v poslovnik o
delu sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Oto Kelih:
Zanima ga, ali ta predlog pomeni, da posvetovalni kolegij župana ostane,
vendar pa se mu s predlaganim odlokom dodelijo dodatne naloge?
Božena Ronner:
Posvetovalni kolegij župana že sedaj opravlja tudi naloge sveta za varstvo
uporabnikov javnih dobrin.
Jernej Udir:
Glede na to, da ima javno komunalno podjetje tudi stroj za mletje lesa, ga
zanima, ali je to dejavnost potrebno posebej navesti, ali sodi pod zbiranje
in prevoz komunalnih odpadkov?
Boris Bregant:
Omenjeni stroj je vključen pod urejanje in čiščenje javnih površin.
Po razpravi je župan predlagal
275. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin občine Jesenice v prvi obravnavi, z dopolnitvijo preambule, in sicer, da se
dopiše 108. člen Statuta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.
in
276. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 6.
točki dnevnega reda: PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SVETA ZA
VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN OBČINE JESENICE – PRVA
OBRAVNAVA.
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Zaradi več danih predlogov in pripomb na besedilo Odloka, se upošteva predlog
Odbora za proračun in finance, da se pripombe in predlogi delavnih teles na
vsebino Odloka evidentirajo in se jih upošteva takrat, ko se bodo pripravljale
spremembe Statuta občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija predlaga, da Občinski svet sprejme Pravilnik o spremembah
in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja
gospodarstva v občini Jesenice s popravkom 5. člena besedila tako, da se za
besedo »nespremenjene« postavi pika, ostali tekst pa se črta.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v
predloženem besedilu.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči
za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice v predloženem besedilu.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
277. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 7.
točki dnevnega reda: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA
SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA V OBČINI JESENICE.
Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Jesenice s
popravkom 5. člena besedila pravilnika tako, da se za besedo »nespremenjene«
postavi pika, ostali tekst se črta.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2008 – 2011.
V uvodni obrazložitvi je podžupan Boris Bregant povedal, da je projekt
Revitalizacija območja Fiprom eden večjih projektov v občini, ki sedaj prihaja v
fazo realizacije. Vložena je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja,
pripravljen pa je tudi že javni razpis za izbiro izvajalca, tako da se pričakuje, da bi
se pred poletjem že lahko začelo s fizičnim izvajanjem projekta. Prva ocena
vrednosti projekta je bila narejena na podlagi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD), kjer so bile izmere sicer realne, vendar pa niso bile detajlno
obdelane. Ko pa se je delal projekt za izvedbo (PZI), pa se je pokazalo, da je
nekaj del potrebno opraviti v nekoliko večjem obsegu, kar je posledično
povzročilo, da je vrednost projekta nekoliko narasla. Pred objavo javnega razpisa
je zato sedaj potrebno zagotoviti sredstva v celotni vrednosti, sicer se more oz.
ne sme podpisati nobene pogodbe.
Načrt razvojnih programov zajema obdobja 2008 – 2011, zato je potrebno sedaj
ta obdobja spremeniti. Projekt Revitalizacija območja Fiprom se v NRP že sedaj
obdeluje na dveh postavkah, ena je fizična izgradnja, druga pa je pridobivanje
dokumentacije za nadaljnjo drugo fazo. Zato je v gradivu posredovan predlog, da
se iz druge faze del sredstev prenese v prvo fazo, kar pa seveda pomeni, da bo
potem v letih 2009 in 2010 potrebno ta del sredstev nadomestiti. V letu 2008 pa
zaradi prenosa teh sredstev proračuna ni potrebno spreminjati, kajti noben drug
proračunski porabnik zaradi navedene spremembe ni prizadet, saj vse ostale
proračunske postavke ostanejo popolnoma enake in nespremenjene. Zato je dan
predlog, da Občinski svet po razpravi potrdi predlog sprememb Načrta razvojnih
programov za obdobje 2008 – 2011 za projekta Revitalizacija območja Fiprom –
komunalna infrastruktura in Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacija
objektov v predlaganem besedilu.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice sta
poročala:
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011
za projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura (šifra NRP:
OB041-06-0033) in Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacija objektov
(šifra NRP: OB041-07-0014) v predlaganem besedilu.
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Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 –
2011 za projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura (šifra
NRP: OB041-06-0033) in Revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacija
objektov (šifra NRP: OB041-07-0014) v predlaganem besedilu.
V razpravi sta sodelovala:
Robert Pajk:
Zanima ga, ali se sofinanciranje projekta v višini 85 % nanaša na prejšnjo
vrednost projekta, ali na novo vrednost, ki je povečana za 27,82 %?
Boris Bregant:
Sofinanciranje se nanaša na prvotno vrednost projekta. Če bi ponovno
prijavljali projekt na novo vrednost, bi bil odstotek sofinanciranja verjetno
nižji, kajti sedaj že sprejemajo sklepe z nižjim odstotkom sofinanciranja.
Po razpravi je župan predlagal
278. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 8.
točki dnevnega reda: PREDLOG SPREMEMB NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2008 – 2011.
Sprejme se predlog sprememb Načrta razvojnih programov za obdobje 2008 –
2011 za projekta Revitalizacija območja Fiprom – komunalna infrastruktura (šifra
NRP: OB041-06-0033) in revitalizacija območja Fiprom – nakupi in adaptacija
objektov (šifra NRP: OB041-07-0014) v predlaganem besedilu.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 27
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008 IN 2009 –
DOPOLNITEV.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je v mesecu novembru
ob sprejemu proračuna Občinski svet sprejel tudi letni načrt razpolaganja z
nepremičnim premoženjem. Letni načrt se sedaj dopolnjuje s prizidkom pri
čistilnici (bivši Elim), ki ga je Občina v svojo last pridobila leta 1994 po sklepu
stečajnega senata. Objekt ni posebej odmerjen, tudi ni zemljiško knjižno urejen,
je zapuščen in propada, sedaj pa bi ga kupil lastnik čistilnice. Ker je objekt vreden
manj kot 20.000,00 EUR ga je mogoče neposredno prodati in zanj ni potrebno
izvesti javne dražbe.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice so poročali:
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Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance:
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem –
poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima, v izmeri 110,25
m2, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo:
Sprejme se dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima, v izmeri 110, 25
m², v lasti Občine Jesenice, za leti 2008 in 2009.
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga,
da Občinski svet sprejme dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem – poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima, v
izmeri 110,25 m², v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
279. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 9.
točki dnevnega reda: PREDLOG LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z
NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE ZA LETI 2008
IN 2009 – DOPOLNITEV.
Sprejme se dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem
– poslovni prostor, delavnica vulkanizerstvo – bivši objekt Elima, v izmeri 110,25
m2 v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 25
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE JESENICE V LETU 2008.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročala:
Vera Pintar – predsednica Začasne komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja:
Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja
strokovne naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. List RS, št.
79/2004) predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se naziv Častni občan
občine Jesenice podeli Tomažu Ertlu, roj. 16.11.1932, stanujočem na Blejski
Dobravi, Kočna 8
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Začasna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja
strokovne naloge po 2. členu Odloka o priznanjih občine Jesenice (Ur. List RS, št.
79/2004) predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da se Plaketa občine
Jesenice podeli:
Klemenu Klemencu, roj. 1.1.1952, z Jesenic, Gregorčičeva 11
Branki Doberšek, roj. 3.8.1949, z Jesenice, Cesta maršala Tita 22
Radu Mužanu,roj. 18.7.1951, iz Ribnega pri Bledu, Izletniška ulica 42.
V razpravi so sodelovali:
Andrej Černe:
Že na seji KVIAZ-a je povedal, da Tomaža Ertla osebno pozna in bo z vso
odgovornostjo glasoval za človeka, ki navzven daje vtis skromnega
prebivalca Kočne, za vse kar je v življenju naredil, pa ga sam šteje za
velikega Jeseničana.
Jernej Udir:
Zanima ga, ali je Rado Mužan lahko dobitnik plakete občine Jesenice, če
stanuje v Ribnem pri Bledu?

Vera Pintar:
Stalno bivališče je bilo ukinjeno kot pogoj za podelitev priznanja občine
Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
280. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2008.
Naziv častni občan občine Jesenice se podeli Tomažu Ertlu, roj. 16.11.1932,
stanujoč na Kočni 8, Blejska Dobrava.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
in
281. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 10.
točki dnevnega reda: PREDLOGI ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE
JESENICE V LETU 2008.
Plaketo občine Jesenice prejmejo:
Klemen Klemenc, roj. 01.01.1952, z Jesenic, Gregorčičeva 11;
Branka Doberšek, roj. 03.08.1947, z Jesenic, Cesta maršala Tita 22 in
Rado Mužan, roj. 18.07.1951, iz Ribnega pri Bledu, Izletniška ulica 42.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 24
PROTI - 1
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 11:
POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO 2007.
V uvodni obrazložitvi je Darja Radić, predsednica Nadzornega odbora občine
Jesenice povedala, da se je Nadzorni odbor v letu 2007 sestal na devetih sejah,
na katerih je obravnaval 46 točk dnevnega reda. Povprečna prisotnost na sejah
Nadzornega odbora je bila šest članov. V leti 2007 je Nadzorni odbor opravil tri
redne nadzore, in sicer nadzor Zaključnega računa proračuna za leto 2006,
nadzor pravnih aktov Občine Jesenice in nadzor investicijskega vzdrževanja in
gradnje občinskih cest. Poleg rednih nadzorov je bil opravljen tudi izredni nadzor,
in sicer so člani Nadzornega odbora pregledali Odlok o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča. Spremljalo pa se je tudi poslovanje uporabnikov proračuna
občine ter drugih izvajalcev javnih služb, kjer se je pregledovalo predvsem
pripravljena poročila in programe dela uporabnikov občinskega proračuna. Že v
letu 2007 pa je Nadzorni odbor obravnaval tudi informacijo o letnem poročilu
podjetja JEKO-IN, na tej podlagi pa bo verjetno sprejeta odločitev, da se opravi
bolj podrobni pregled tega podjetja v letu 2008.
Nadzor investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest so izvedli Ernest
Pušnik, Rajko Skubic in Vojko Otovič. Člani Nadzornega odbora so najprej želeli
pregledati celo proračunsko postavko Promet, prometna infrastruktura in
komunikacije, vendar pa se je potem izkazalo, da je ta proračunska postavka
preobsežna, zato se je potem nadzor omejil samo na obnovo ceste Žagar –
Betel, ki je bila evidentirana na postavki 8060. Pri nadzoru konkretne investicije ni
bilo ugotovljenih nobenih odstopanj in kršitev, je pa Nadzorni odbor pri tem
nadzoru ponovno prišel do ugotovitve, ki je bila izpostavljena že pri nadzoru
zaključnega računa proračuna za leto 2006. Gre namreč za neusklajenost oz. za
tržno neravnovesje na področju gradbenih storitev v občini Jesenice. Gre sicer za
problem na nivoju države, vendar Nadzorni odbor kljub temu daje priporočilo
županu, da poskuša najti neko formulo za čim bolj pošteno oddajanje javnih
naročil, v smeri preprečevanja možnosti dogovarjanja med samimi izvajalci.
Pri nadzoru pravnih aktov v občini Jesenice, so člani Nadzornega odbora
pregledali nekaj pravnih aktov s področja javnih financ in nepremičnin. Pregledalo
se je Odlok o proračunu občine Jesenice za leto 2007 in Odlok o rebalansu,
interni akt o oddaji javnih naročil, Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov in
garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju najemnin ter Pravilnik o
oddaji službenih in tržnih stanovanj Občine Jesenice v najem. Na področju javnih
financ ni bilo ugotovljenih nobenih odstopanj in kršitev, na področju nepremičnin
pa je bilo ugotovljeno, da je v času nadzora prenehal veljati Pravilnik o oddajanju
poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice v najem ter določanju
najemnin, zato se je ta nadzor predčasno tudi zaključil. Pri pregledu Pravilnika o
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oddaji službenih in tržnih stanovanj Občine Jesenice v najem pa so bila
ugotovljena manjša neskladja pri merilih za določanje najemnine.
Pri izrednem nadzoru nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v občini Jesenice
pa so bile ugotovljene določene neusklajenosti. Pri ugotavljanju možnih odstopanj
je Nadzorni odbor izhajal iz pregleda odločb Ustavnega sodišča na to temo. V
osnutku poročila je bilo navedenih več pripomb, vendar pa se jih je potem na
podlagi obrazložitev župana in strokovnih služb precej umaknilo. Ostale pa so tri
pripombe, za katere pa je že v samem procesu nadzora strokovna služba podala
predloge in zagotovila, da bodo ta neskladja v čim krajšem času odpravljena.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Glede na izvedene razpise se že dalj časa na Jesenicah pojavljajo ena in
ista gradbena podjetja. Zanima ga, ali je zaznati, da so razlike pri prijavah
na razpise tako majhne, da prihaja do dogovarjanja med izvajalci?
Darja Radić:
Predmet nadzora je bil usmerjen v ugotavljanje pravilnosti postopka oddaje
javnega naročila. Nadzorni odbor ni pregledoval samih prijav na razpise, je
pa bilo kljub temu zaznati ta vpliv, zato je bilo tudi dano priporočilo županu,
da poskuša nekaj na tem področju narediti. Niso pa člani Nadzornega
odbora toliko usposobljeni, da bi znali sami dokazati kakšno dogovarjanje
med izvajalci.
Boris Bregant:
Nemogoče je, da bi Nadzorni odbor občine lahko odkril dogovarjanje
ponudnikov, kajti to iz samih ponudb ne izhaja. Iz prakse pa se lahko sumi,
da se dogovarjajo tudi ponudniki, ki storitve ponujajo Občini. Razlike v
ponudbah so namreč včasih tako majhne ali pa tako velike, da je
poudarjeno izpostavljen točno določen ponudnik.
Eden od problemov je tudi zakonodaja o javnih razpisih, ki določa
sposobnosti in kvalitete ponudnikov, da sploh lahko kandidirajo. Manjša
podjetja se zato dostikrat niso sposobna niti prijaviti, ker ne izpolnjujejo
vseh pogojev razpisa. Zato večja podjetja ta manjša podjetja najamejo in
izkoristijo, istočasno pa še naročniku drago zaračunajo svoje storitve.
Po razpravi se je župan Tomaž Tom Mencinger zahvalil Darji Radić za
predstavitev poročil Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2007.

TOČKA 12:
PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2007 IN PREDLOG AKCIJSKEGA PROGRAMA VARSTVA
OKOLJA ZA LETO 2008.
V uvodni obrazložitvi je Valentina Gorišek povedala, da je v gradivu
predstavljeno poročilo o realizaciji programa varstva okolja v letu 2007, navedene
pa so tudi naloge, ki naj bi se izvedle v letu 2008. V gradivu je predstavljen tudi
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povzetek o zdravstvenem stanju občanov na Jesenicah, iz katerega je razvidno,
da stanje niti ni tako slabo, kot bi se lahko pričakovalo. Jesenice nekoliko
izstopajo po številu smrti in po številu bolnišničnih zdravljenj, kar pa je po mnenju
Zavoda za zdravstveno varstvo možno pripisati tudi boljši dostopnosti do
bolnišničnega zdravljenja. V letu 2008 pa se bo nadaljevalo z meritvami radona
po posameznih osnovnih šolah, dopolnjeval se bo kataster onesnaževalcev, itd.
O sprejetih sklepih delovnih teles Občinskega sveta občine Jesenice je poročal:
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja ter
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči:
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja ter gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Poročilo o realizaciji
Akcijskega programa varstva okolja za leto 2007.
Odbor predlaga, Občinskemu svetu občine Jesenice, da potrdi Akcijski program
varstva okolja za leto 2008 z naslednjimi dopolnitvami:
v Akcijski program naj se vključijo aktivnosti za zmanjševanje emisij prahu
in težkih kovin iz vroče in hladne valjarne;
v bodoče naj se v poročilo vključi tudi obravnava pirotehničnih sredstev,
tako z vidika hrupa, kot tudi z vidika terorizma na človeški organizem;
izdela naj se nek predlog, da bo spremljanje zdravstvenega stanja
občanov na Jesenicah postala redna aktivnost;
v Akcijski program naj se vključi pobuda za ustanovitev ekoloških krožkov
po srednjih šolah z namenom večjega ozaveščanja občanov o varovanju
okolja.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir:
Zanima ga, kaj se dogaja na področju merjenja usedlin okoli podjetja
Acroni? Nov zakon namreč predpisuje obvezne meritve samo znotraj
objekta, zato ga zanima, ali je sprejet kakšen dogovor, da bi podjetje
Acroni še naprej izvajalo meritve na istih lokacijah, kot jih je do sedaj?
Alenka Markun:
Družba Acroni je pri zunanjem izvajalcu naročila študijo, na osnovi katere
naj bi se podjetju predpisale vse imisijske meritve. Uredba o emisijah v
zrak namreč predpisuje, da je potrebno na določenem vplivnem območju
še naprej spremljati posamezne izpuste.
Študijo za Acroni pripravlja Zakon za zdravstveno varstvo Maribor in ko bo
ta študija predložena, bo na Občini Jesenice sklican skupen sestanek, na
katerem se bo dogovorilo, kako se bodo v prihodnje spremljale prašne
usedline okoli podjetja Acroni.
Marija Mulej:
Zanima jo, kdo je avtor analize o zdravstvenem stanju prebivalcev občine
Jesenice? Navedeni podatki brez dodatnih komentarjev so namreč lahko
zelo zavajajoči.
Občina Jesenice krepko izstopa iz slovenskega povprečja po obolevnosti
mlade skupine (20 do 44 let), ki se najpogosteje zdravi v bolnišnicah zaradi
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bolezni sečil in spolovil. Verjetno gre v teh primerih za ženske v
reproduktivnem obdobju, saj danes nosečnost ni več fiziološko stanje,
ampak je postala patologija, tako da so zaradi tega povečani obiski pri
zdravnikih in hospitalizacija.
Srhljiv podatek je tudi, da mladi odrasli najpogosteje umirajo zaradi
poškodb in zastrupitev. Potrebno je razumeti, da v teh primerih ne gre za
zastrupitve zaradi vplivov okolja, ampak gre predvsem za zastrupitve, ki so
posledice nesreč, samomorov, ipd.
Valentina Gorišek:
Analizo zdravstvenega stanja prebivalcev občine Jesenice je pripravil
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj. V gradivu je priložen samo povzetek
pripravljene analize, se pa lahko celotna analiza objavi na spletni strani
Občine Jesenice.
Po razpravi je župan predlagal
282. sklep 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k 12.
točki dnevnega reda: PREDLOG POROČILA O REALIZACIJI AKCIJSKEGA
PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2007 IN PREDLOG AKCIJSKEGA
PROGRAMA VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2008.
1. Sprejme se poročilo o realizaciji Akcijskega programa varstva okolja za leto
2007.
2. Potrdi se Akcijski program varstva okolja za leto 2008 z naslednjimi
dopolnitvami:
v Akcijski program naj se vključijo aktivnosti za zmanjševanje emisij prahu
in težkih kovin iz vroče in hladne valjarne;
v bodoče naj se v poročilo vključi tudi obravnava pirotehničnih sredstev,
tako z vidika hrupa, kot tudi z vidika terorizma na človečki organizem;
izdela naj se nek predlog, da bo spremljanje zdravstvenega stanja
občanov na Jesenicah postala redna aktivnost;
v akcijski program naj se vključi pobuda za ustanovitev ekoloških krožkov
po srednjih šolah z namenom večjega ozaveščanja občanov o varovanju
okolja.
3. Celotno Poročilo analize zdravstvenega stanja prebivalcev občine Jesenice za
obdobje od leta 2000 do leta 2005 se objavi na spletni strani Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 26
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
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13.1 Ivanka Zupančič – vprašanje - pisno
165. vprašanje 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj bo urejena pot za pešce, ki poteka od zadnje avtobusne postaje na
Tomšičevi ulici, mimo kmetije Jesik in se nadaljuje proti Javorniku (Javorniški
pošti)?
Navedeno pot namreč uporablja zelo veliko prebivalcev tako iz Tomšičeve ulice,
kot iz Javornika. Poleg slabo urejen trase predstavlja največji problem tudi
osvetlitev.

13.2 Ivanka Zupančič – vprašanje - pisno
166. vprašanje 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Kdaj bo v naselju Potoki urejen prehod za pešce in pločnik do avtobusne postaje?
V naselju je večje število šolarjev, ki se vsakodnevno vozijo v šolo in morajo na
avtobusno postajo na drugi strani ceste narediti prekršek in prečkati cesto kjer jo
praviloma ne bi smeli. Isto velja tudi za večje število starejših občanov, ki si za
prevoz poslužujejo avtobus, pa tudi kmetov, ki imajo svoja zemljišča na drugi
strani ceste.

13.3 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
167. pobuda 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pokopališče v Planini pod Golico je že dalj časa potrebno obnove, zlasti ograje,
vodne napeljave in »kalnerja«. Krajani iz leta v leto pričakujejo sanacijo. Zadnje
obvestilo, kot pravijo posamezniki, je bilo vezano na Zavod za varovanje kulturne
dediščine, ki da ovira sanacijo. Če gre za pomanjkljive informacije pa prosi, da se
to ponovno preveri in pojasni, kdaj bo do obnove prišlo.
Zavod bi ne smel ovirati del, saj je obzidje že krepko poškodovano in bi k delu
morali pristopiti takoj. Hvala.

13.4 Ljudmila Ilenič – pobuda - pisno
168. pobuda 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
V občini je veliko praznih večjih zgradb, ki so žal v lasti raznih pravnih oseb ali
družb. Glede na veliko število starejših občanov, ki živijo v blokih in stolpičih brez
dvigal, bi bilo misliti in rezervirati možnost adaptacije varovanih stanovanj. Tudi z
lastniki bivšega samskega doma na Plavžu bi se bilo dogovarjati. Ob rešitvi
»hotela« v Planini pod Golico bi bilo pametno preučiti možnosti (varovana
stanovanja, trgovinica, brivnica – frizerija, kavarna – družabni prostor) in pristopiti
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k postopni realizaciji. Preveč je lepih lokacij praznih, da bi bila misel neuresničljiva
v prihodnjih aktih. Za mlade skrbimo, k sreči, bolj kot v preteklosti, dajmo še za
starejše.

13.5 Andrej Černe – pobuda – pisno in ustno
169. pobuda 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Pri prodajalkah v trgovini Mercator na Blejski Dobravi je preveril, če držijo
govorice o možnem zaprtju trgovine sredi letošnjega leta. Potrjeno mu je bilo z
dopolnitvijo, da trenutni promet morda prepriča odgovorne, da tega koraka ne
storijo.
V interesu vseh, ki obiskujejo to trgovino, predvsem starejših in zdravstveno
oviranih krajank in krajanov prosi, da se stori vse kar je v naši moči, da odločitev
ponovno preučijo in upoštevajo resnično realne potrebe kupcev. Hvala.

13.6 Boris Dolžan – pobuda – ustno
170. pobuda 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
20.02.2008 je bila na Radiu Triglav oddaja Glas ljudstva na temo vračila denarja
za vlaganja v telekomunikacije. Informacije so bile zelo slabe, odziv ljudi pa je bil
velik in večinoma so krivdo valili na občino in na župana. Ne zdi se mu prav, da
se nezadovoljstvo občanov izraža na tak način, zato predlaga, da občinska
uprava pridobi podatke o vračilu teh sredstev ter potem le-te tudi javno objavi.
Valentina Gorišek – odgovor:
Objavljen je bil poziv upravičencem, da so prijavili svoje zahtevke, potem pa je
bila sestavljena lista upravičencev in poslana na državno pravobranilstvo v roku,
ki ga je določil zakon. Od takrat od državnega pravobranilstva ni nobenega
odziva, kljub temu, da občinska uprava vsaj enkrat tedensko pisno in ustno prosi
za obravnavo zahtevkov. Poravnava, ki bo sklenjena med Občino in
pravobranilstvom, bo namreč tisti izvršilni naslov, na podlagi katerega bo Občina
dobila denar in bo potem lahko objavila začetek vračanja. Denarja pa na Občini ta
trenutek ni in ga Občina tudi ne zadržuje.

13.7 Marko Zupančič – vprašanje – ustno
171. vprašanje 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na zadnji seji sveta krajevne skupnosti je bila obravnavana tudi dimnikarska
problematika. Lansko leto je bil namreč v mesecu januarju sklican sestanek na to
temo, vendar pa se ga predstavniki MOP-a niso udeležili. Zapisnik in predlogi so
bili nato posredovani na Ministrstvo za okolje in prostor, zato ga zanima, če je bil
z njihove strani že posredovan kakšen odgovor?
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13.8 Marko Zupančič – pobuda – ustno
172. pobuda 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008 k
13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Ob prvem rebalansu ali ob sprejemu novega proračuna naj se del sredstev
nameni tudi za razširitev ceste v Javorniški Rovt. Razširitev je potrebna vsaj na
najbolj nujnih odsekih ceste, saj se je nekaj dni nazaj zgodilo, da se je na cesti
zagozdil tovornjak in je bila zaradi tega cesta več kot eno uro neprevozna.

13.9 Ljudmila Ilenič – vprašanje – ustno
173. vprašanje 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Na Cesti Staneta Bokala je delovala trgovina Tuš. Ljudje sedaj postavljajo
navzkrižna vprašanja, da bo trgovina spet začela delovati oz. da trgovina ne bo
več delovala. Zanima jo, kako podjetje Tuš obravnava tiste objekte, katere je
včasih imelo v obratovanju, pa so jih verjetno zaradi prenizkega dobička zaprli?

13.10 Jernej Udir – vprašanje – ustno
174. vprašanje 15. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 28.02.2008
k 13. točki dnevnega reda: VPRAŠANJA IN POBUDE.
Zanima ga, ali so na področju Fiproma predpisane kakšne omejitve glede
gospodarskih dejavnosti?
Valentina Gorišek – odgovor:
Gre za območje Prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Jesenice J1, J2, J3 in
J4, kjer so poleg proizvodnih dovoljene tudi terciarne in kvartarne dejavnosti.

13.11 Župan Tomaž Tom Mencinger – informacija
Članice in člane Občinskega sveta občine Jesenice je seznanil z informacijo, da
potekajo dogovori, da se na Pristavi poskušajo očistiti jezera in Zoisov park. Z
Zavodom za varstvo naravne dediščine bo narejen skupen ogled, potem pa bo
sklican sestanek na katerem se bo dogovorilo o sanaciji jezer in parka na Pristavi.
Na ta skupen sestanek bodo povabljeni tudi predsednica krajevne skupnosti Maja
Otovič, Marko Zupančič kot krajan Javorniškega Rovta in Boris Smolej kot
predstavnik ribičev.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo.
15. redno sejo Občinskega sveta je župan zaključil ob 19.40 uri.
SVETOVALKA OBČINSKEGA
SVETA OBČINE JESENICE:
Mag. Božena RONNER

ŽUPAN
OBČINE JESENICE
Tomaž Tom MENCINGER
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