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SKRAJŠAN ZAPIS
5. REDNE SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, KI JE BILA V ČETRTEK, 13.
6. 2019, OB 17.00 V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Žarko ŠTRUMBL, Tomaž Tom MENCINGER, Alma REKIĆ, Nataša JOVIČIĆ, Uroš
LAKIĆ, Marko ZUPANČIČ in Edin ADROVIĆ
OSTALI PRISOTNI:
dr. Gregor HUDRIČ – direktor občinske uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja
Oddelka za okolje in prostor, Marko MARKELJ – direktor Komunalne direkcije, Mojca
LEVSTIK – Kabinet župana, Uroš BUČAR – direktor Javnega komunalnega podjetja
JEKO, d.o.o. Jesenice, Domen ZALOKAR – Atelje Prizma, d.o.o. in Janez
POKLUKAR – direktor Splošne bolnišnice Jesenice
Direktor JEKO, d.o.o, Jesenice je predlagal, da se točka 4 - Informacija o Letnem
poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2018 obravnava kot 2. točka dnevnega reda.
Predsednik Odbora je v sprejem predlagal
SKLEP:
Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2018 se obravnava
kot 2. točka dnevnega reda. Ostale točke dnevnega reda se ustrezno
preštevilčijo.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

Drugih 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 4. redni
seji Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila 15. 5. 2019
2. Informacija o Letnem poročilu JEKO d.o.o., Jesenice za leto 2018
3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 6. dopolnitev Načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019
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4. Informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko
preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice
5. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
TOČKA 1:
POTRDITEV
BESEDILA
SKRAJŠANEGA
ZAPISA
S
POROČILOM O SPREJETIH SKLEPIH NA 4. REDNI SEJI
ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE, KI JE BILA 15. 5. 2019
Razprave in pripomb na skrajšani zapis 4. redne seje Odbora ni bilo, zato je
predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Potrdi se skrajšan zapis 4. redne seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske
javne službe, ki je bila 15. 5. 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 2:
INFORMACIJA
O
LETNEM
JESENICE ZA LETO 2018

POROČILU

JEKO

D.O.O.,

Uvodno obrazložitev sta podala Marko Markelj in Uroš Bučar.
V razpravi so sodelovali:
Uroš Lakić:
Zanima ga, kako je s širjenjem pokopališča oz. ali se že kažejo kakšne potrebe po
širjenju pokopališča.
Uroš Bučar:
Po eni strani se govori o širjenju pokopališča, ker naj bi zmanjkovalo prostora, po
drugi strani pa se na starem delu pokopališča opaža, da ostaja vedno več prostih oz.
nezasedenih mest. Trenutno je 11 prostih mest na obstoječem delu, potekajo pa tudi
pogovori za razširitev na severovzhodnem delu za cca. 30 mest. Za razširitev
pokopališča pa zaenkrat ni predvidene kakšne večje investicije.
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Marko Zupančič:
Pri pokopališki dejavnosti se ne sme pričakovati, da bo ta dejavnost ustvarjala
dobiček. Ve, da javno podjetje tekoče vodi evidenco neplačnikov najemnine za
grobove, ter da je kar nekaj grobov oddanih drugim osebam.
Želje svojcev so, da včasih pri izvedbi pogreba sodelujejo tudi drugi, npr. gasilci,
planinci, itd., zato je v takih primerih potrebno manj ljudi s strani pogrebne službe in
na ta način se lahko nekoliko zmanjšajo stroški.
Zanima ga, ali je objekt pri vhodu na pokopališče, kjer prodajajo sveče, v lasti javnega
podjetja JEKO.
Uroš Bučar:
Objekt, kjer prodajajo sveče, ni v lasti javnega podjetja JEKO.
Dobiček iz pogrebne dejavnosti je namenjen predvsem za vzdrževanje pokopališča.
Tudi, če bi dosegli, da bi se pokopališče samo pokrivalo preko grobnin, bi dobiček
pripadal lastnikom, torej občini. Je pa veliko bolj smiselno, da se ta dobiček v prvi fazi
namenja vzdrževanju pokopališča.
Alma Rekić:
Zanima jo, ali se v prihodnje načrtuje širitev hladilnih komor, ker prihaja do situacij, ko
pogrebni zavod ni zmožen pravočasno prevzemati pokojnikov iz Splošne bolnišnice
Jesenice.
Uroš Bučar:
Ta problematika je bila izpostavljena, vendar v zadnjem času ne prihaja do kakšnih
večjih problemov. JEKO ima tri hladilne komore in zaenkrat ne načrtuje povečanja
števila teh komor.
Janez Poklukar:
V Splošni bolnišnici Jesenice želijo imeti proces odvoza pokojnikov urejen na tak
način, da je dve uri po smrti pokojnik pripravljen na odvoz in ga služba, ki izvaja
občinsko koncesionarsko službo na tem področju tudi prevzame. Po občinskem
odloku JEKO prevzema pokojnike v Splošni bolnišnici Jesenice in jih prepelje na
Blejsko Dobravo, kjer jih potem prevzamejo druge pogrebne službe.
V primeru prevzema pokojnika v dveh urah po smrti sta se pojavili vprašanji glede
dviga cene te storitve ter glede zadostnih kapacitet na Blejski Dobravi.
Edin Adrović:
V gradivu je navedeno, da je bilo na deponiji skozi baklo požganega okoli 1 milijon m3
metana. Zanima ga, ali se je kdaj razmišljalo o postavitvi kogeneracije ali plinske
turbine za izkoriščanje tega deponijskega plina.
Zanima ga, ali je Občina kaj oškodovana, ker se je projekt Ekosinergija prenehal
izvajati že po enem letu.
Uroš Bučar:
JEKO ima podpisano pismo o nameri z zasebnim podjetjem za koriščenje
deponijskega plina, vendar je bilo pred časom ugotovljeno, da je ta plin slabše
kakovosti oz. da kakovost preveč niha, zato se ga ni moglo uporabiti niti za lasten
objekt.
Ekosinergija je do konca meseca zaprta, ker iščejo nove prostore. Podjetje JEKO jim
je začasno odstopilo prostor pod nadstrešnico, iščejo pa novo lokacijo na Jesenicah,
ki bo dostopna tudi v popoldanskem času. Zbirni center se namreč sedaj zapira ob
15. uri, od 1. julija dalje pa bo deloval od 10. do 17. ure.
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Marko Markelj:
ENOS je bil zainteresiran za uporabo deponijskega plina, zato so že pripravili tudi
projektno dokumentacijo za priključni vod do njihove kogeneracije. Vendar pa je ta
plin precej agresiven, zato mi morali zamenjati celotno kogeneracijo, kar je bil razlog,
da so od tega projekta odstopili.
Marko Zupančič:
Zanima ga, kako poteka pregledovanje hidrantov, ki so del vodovodnega omrežja.
Uroš Bučar:
Pred enim mesecem je bila podpisana pogodba z GARS-om za pregledovanje
hidrantov. Hidrantov na Jesenicah je 1.100, ki jih bodo gasilci pregledovali po nekem
sistemu. Glede na posredovane zapisnike o pregledih se bo potem vzpostavil tudi
sistem vzdrževanja. Vzpostavljen pa bo tudi enoten kataster hidrantov.
Žarko Štrumbl:
Nekatere zelene površine v mestu so zelo lepo vzdrževane, nekatere pa so v precej
zanemarjenem stanju, kot npr. brežina od prodajalne Peugeot proti Slovenskemu
Javorniku.
Uroš Bučar:
Javne zelene površine, ki so v lasti Občine Jesenice, so urejene. Zasebne površine
pa niso v pristojnosti urejanja javnega komunalnega podjetja JEKO, razen v kolikor
lastnik pri podjetju naroči ureditev te površine.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme Informacijo o Letnem poročilu JEKO, d.o.o.,
Jesenice za leto 2018.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 3:
PREDLOG
NAČRTA
RAVNANJA
Z
NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM – 6. DOPOLNITEV NAČRTA RAZPOLAGANJA
Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM V LASTI OBČINE JESENICE
ZA LETO 2019
Uvodno obrazložitev je podala mag. Valentina Gorišek.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z
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nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019, ki predstavlja
sestavni del Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019.
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
INFORMACIJA
O
MOŽNOSTI
ŠIRITVE
BOLNIŠNIČNE
DEJAVNOSTI S PROSTORSKO PROGRAMSKO PREVERITVIJO
UMESTITVE REGIJSKE BOLNIŠNICE NA OBMOČJU OBČINE
JESENICE
Uvodno obrazložitev so podali mag. Valentina Gorišek, Domen Zalokar in Janez
Poklukar.
V razpravi so sodelovali:
Tomaž Tom Mencinger:
10. 1. 2019 so dobili odgovor na poslansko vprašanje, ki ga je podpisal minister
zazdravje Samo Fakin, in v katerem je navedeno, da je Splošna bolnišnica Jesenice
že sedaj regijska bolnišnica.
Ne glede na vse razprave je najbolj realna fazna izvedba investicije na sedanji lokaciji
bolnice. Prostorski dokumenti dopuščajo gradnjo na parkirišču, kjer je bila v času
gradnje urgentnega centra postavljena mobilna bolnišnica. V kolikor se porušijo
stanovanjski objekti, ki so sedaj postavljeni v smeri proti Hrušici, pa se zopet pridobi
proste površine, ki dopuščajo možnost gradnje. Prednost te lokacije je v tem, da je
vsa infrastruktura na tem območju že zgrajena.
Če bi ves mirujoči promet umakniti iz območja bolnice, bi bilo prostora za širitev
dovolj.
Na lokacijo Splošne bolnišnice Jesenice se je v letu 2014 vložilo 40 milijonov evrov,
leta 2015 56 milijonov evrov, leta 2016 33 milijonov evrov in leta 2017 33 milijonov
evrov. Predvideva pa se sedaj še 5 milijonov evrov za energetsko in požarno sanacijo
bolnišnice. Glede na vsa dosedanja vlaganja je nesmiselno razmišljati o katerikoli
drugi lokaciji.
Zanima ga, ali držijo informacije, da sodelovanje med Splošno bolnišnico Jesenice in
Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin ni ravno najboljše, ter da se ves ta kader
usmerja bolj na področje Ljubljane.
Janez Poklukar:
Status regijske bolnišnice po zakonodaji ne obstaja. Zakon o zdravstveni dejavnosti
določa splošne bolnišnice, ki morajo imeti štiri temeljne oddelke (kirurgija, internistika,
ginekologija in pediatrija), specialne bolnišnice ter klinike. Pojem regijske bolnišnice je
v kontekstu vsebin, ki jih regija potrebuje, sicer pa statusa regijske bolnišnice zakon
ne opredeljuje.
Ko se izvajajo gradbena dela okoli bolnišnice ali v bolnišnici, je potrebno upoštevati
dejstvo, da je potrebno v bolnišnici 24 ur na dan, 7 dni v tednu zagotavljati vse
procese za reševanje življenj. Bolnišnice se more zapreti za čas izvajanja del.
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Podatki o vloženih sredstvih, ki so bili navedeni v razpravi, niso pravilni. Največja
investicija je bila v letu 2014, ko se je gradil urgentni center v vrednosti okoli 6
milijonov evrov. Istočasno se je prenavljala tudi kuhinja, kar je stalo še dodaten milijon
evrov. Investicije so potrebne, če se želi te stavbe ohraniti za zdravstveno dejavnost.
Želi si, da bi Občinski svet pozval Vlado, da sprejme državni prostorski načrt in novo
bolnišnico v najkrajšem možnem času umesti nekam na območje občine Jesenice.
Uroš Lakić:
Do seje Občinskega sveta naj se pripravi podatek, kakšen bi bil primanjkljaj v
občinskem proračunu, če bolnišnice ne bi bilo več na Jesenicah.
Na Jesenicah je železarna, sta dva predora z Avstrijo, je bližina gora, ipd., in iz vseh
teh razlogov imajo Jesenice pravico, da bolnica ostane v tej občini.
Zanima ga, kaj je z zemljišči okoli trenutne bolnišnice, kdo je lastnik teh zemljišč in v
kakšni fazi so postopki glede reševanja sporov s Heto.
Želi si, da na koncu odloči stroka in da bolnica ostane v občini Jesenice, zato ga
zanima, ali je občinska uprava sposobna speljati tak projekt. Izkoristiti bi morali
namreč vse možnosti, da se jasno pove, da mora bolnica ostati na Jesenicah.
V kolikor se bolnica umesti na Blejsko Dobravo, to lahko pomeni tudi ureditev ostale
infrastrukture na tem območju. Potrebno je pristopiti k ljudem in jim pojasniti, da
umestitev bolnišnice na Dobravsko polje lahko pomeni korak naprej tudi za samo
naselje.
Občinska uprava naj pripravi načrte in naj jih posreduje državnemu svetniku, gospodu
Vnučcu, tako kot je to naredila tudi Občina Radovljica. Državni svetnik je ravno tako
predstavnik občine Jesenice in je prav, da v Državnem svetu začne lobirati tudi za
Jesenice.
Zanima ga, če bi imel direktor Splošne bolnišnice Jesenice popolnoma proste roke,
na katero lokacijo bi umestil bolnišnico.
Janez Poklukar:
Osnova za razpravo je dokument za preveritev lokacije. Ko bo prišlo do novih
investicij, bo zelo pomembna politična moč lokalne skupnosti, zato je prav, da se s
skupnimi močmi nastopi do Ljubljane.
Sedanja lokacija je premajhna za širitev bolnišnice. V tem trenutku je celoten
kompleks postavljen na 22.000 m2, od tega je 18.000 m2 zazidanih površin oz.
prostorov za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
V preteklosti je bilo sklenjeno javno zasebno partnerstvo. Garažna hiša je bila
narejena za 2,5 mio evrov, najetega pa je bilo 5 mio evrov kredita, kar je za podjetje
pomenilo stečaj, zato je upravljanje nad garažno hišo in parkirnimi površinami dobila
Heta. Upravljalcu so bila z osnovno pogodbo dana tri parkirišča in garažna hiša,
potem pa je brez dodatnega nadomestila prišlo do oddaje še dveh parkirišč. To je v
nasprotju z zakonodajo, ki pokriva javni sektor, zato se je zahtevala vrnitev teh dveh
parkirišč. Višje sodišče je potrdilo argumente in Splošni bolnišnici Jesenice vrnilo dve
parkirišči.
Največji izziv gradnje na sedanji lokaciji je zagotavljanje varnosti in nemoteno
izvajanje dejavnosti v času gradnje. V primeru širitve bolnišnice na tej lokaciji pa bi
bilo najprej potrebno umakniti promet iz regionalne ceste na drugo lokacijo in do roba
terase omogočiti širitev bolnišnice.
Sam osebno bi se odločil za umestitev negovalne bolnišnice na sedanji lokaciji in
umestitev nove bolnišnice na Dobravsko polje.
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Dr. Gregor Hudrič:
Občinska uprava se dobro zaveda pomena regijske bolnišnice na območju občine
Jesenice in bo tudi naredila vse, kar je v njeni moči in pristojnosti, da bolnica ostane
na Jesenicah.
Bolnica na Blejski Dobravi ne bo nič bolj moteča, kot pa je na sedanji lokaciji, saj je
tudi sedaj postavljena v strnjenem naselju.
Alma Rekić:
Že v letu 2018 je bila sprejeta strategija razvoja bolnišnice, zato jo zanima, kaj je
občinska uprava v tem času naredila glede bolnice. Levica je organizirala okroglo
mizo na to tematiko in apelirala na tedanjega ministra gospoda Fakina. Skrbi jo,
kakšno bo stališče sedanjega ministra in stališče prihodnjih ministrov, zato jo zanima,
ali se je občinska uprava povezala z državno ravnjo, pristopila do ministrstva ipd.
Skrbi jo dejstvo, da se še vedno samo dogovarja in razmišlja o lokacijah, čeprav
lokacija sama niti ni tako pomembna. Pomembno je, da bolnišnica ostane na
Jesenicah. Kjerkoli se bo bolnišnica gradila bodo pripombe občanov, meni pa da bi
bila lokacija na Blejski Dobravi dobra tudi iz razloga, ker bi se na ta način lahko
avtomatično bolje razvilo tudi samo naselje.
Meni, da Občinski svet ni dovolj seznanjen do katere faze je prišla občinska uprava.
Ima namreč občutek, da je Radovljica veliko pred Jesenicami.
Dr. Gregor Hudrič:
Na pobudo občinske uprave je bil pripravljen dokument, s katerim so bile preverjene
možne lokacije za novo bolnico. Strinja se, da je pogosto težava v prenosu informacij
in bi bilo lahko veliko narejeno že s tem, da bi bili svetniki in tudi širša javnost
obveščeni o teh postopkih.
Mag. Valentina Gorišek:
Že v prejšnjem mandatu so bili v Ljubljano večkrat posredovani pozivi, kaj bolnica
pomeni za Jesenice, vključno s tem, da je bila ponujena tudi lokacija.
Na sedanji lokaciji bolnice je premoženje v državni lasti in na ta način zahteva manjše
finančne vložke v samo pridobitev nepremičnin za širitev bolnice.
Plavški travnik je umeščen med reko Savo in med cesto, vendar pa je premoženjem
na tem območju občinsko in Občina Jesenice ga je že večkrat ponudila Ministrstvu za
zdravje. Gre za 35.000 m2 veliko zemljišče, ki bi ga Občina brezplačno prenesla na
državo in tudi oprostila plačila komunalnega prispevka. Na tem zemljišču je že
zgrajena tudi glavna primarna infrastruktura.
Tudi v tem mandatu se je župan že udeležil sestanka na Ministrstvu za okolje in
prostor ter ponudil lokacijo na Plavškem travniku. Ob zadnjem obisku ministra za
zdravje na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske pa je župan ministru izročil apel,
da mora bolnica ostati v občini Jesenice.
Lokacija na Dobravskem polju ni v občinski lasti, zemljišča pa so namenjena za
kmetijsko rabo.
Janez Poklukar:
Na Koordinaciji županov Zgornje Gorenjske je minister izjavil, da bo Gorenjska v
naslednjih desetih letih dobila novo bolnico.
Nataša Jovičić:
Ves čas razprava poteka v smeri, kje bodo lahko težave. Tudi, če se bolnica na
sedanji lokaciji razširi, kapacitete čez deset let verjetno ne bodo več zadoščale, zato
meni, da bi bilo potrebno razmišljati širše in bolj drzno, ter začeti z nekim večjim
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projektom. Glede na trend staranja prebivalstva, bo zdravstvo vedno bolj aktualno in
bolnica se na sedanji lokaciji ne bo mogla širiti do take mere, kot bodo izkazane
potrebe.
Alma Rekić:
Z umestitvijo bolnice na Blejsko Dobravo bi se tudi samo naselje lahko veliko bolj
razvijalo. Želi si večjega pritiska lokalne skupnosti na ministrstvo, kajti Jesenice
morajo biti tiste, ki bodo prehitele konkurenco.
Tomaž Tom Mencinger:
Zanima ga, ali je v Splošni bolnišnici Jesenice res zaprt del internega oddelka zaradi
pomanjkanja medicinskih sester.
Janez Poklukar:
Že dve leti se opaža, da težja delovna mesta, ki so hkrati tudi večizmenska, izgubljajo
delovno silo na področju zdravstvene nege.
V zadnjih desetih letih smo dobili 2.500 zdravstvenih tehnikov, vendar je iz analiz
razvidno, da se je v splošnih bolnišnicah na kliničnih oddelkih v zadnjih desetih letih
število zdravstvenih tehnikov povečalo za 71.
Spremljajo tudi vpis v program zdravstvenega tehnika v Srednji šoli Jesenice. Pred
štirimi leti je bil vpis v program zdravstveni tehnik pod 60, letos pa je trenutno 81
kandidatov za vpis v ta program.
V Sloveniji letno program zdravstvenega tehnika zaključi med 1.000 in 1.100 dijakov.
Zdravstvene fakultete pa na nivoju Slovenije letno razpišejo 1.000 vpisnih mest za
diplomante teh šol. Letno šolanje zaključi 500 diplomiranih medicinskih sester, ostali
pa šolanja ne dokončajo, ali pa se preusmerijo v druge gospodarske panoge.
V Splošni bolnišnici Jesenice je zaprtih 17 bolnišničnih postelj, kjer gre za težja
delovišča. Vedno več je namreč starostnikov, ki so bolj bolni, slabše pokretni in
socialno bolj odvisni. Gre za sistemsko težavo, na katero so želeli opozoriti, saj bo
sicer prihajalo do še večjega zapiranja kliničnih oddelkov.
Uroš Lakić:
Potrebno je pohvaliti vodstvo Splošne bolnišnice Jesenice, saj je ta bolnica ena
redkih, ki poslujejo pozitivno.
Če bo direktor Splošne bolnišnice Jesenice udeležen v postopku odločanja o novi
lokaciji bolnice, ga prosi, naj podpre lokacijo v občini Jesenice.
Alma Rekić:
Zaradi pomanjkanja kadra se zapirajo oddelki, zato prihaja do polemike, kaj bo
povzročila širitev oz. novogradnja bolnišnice. Zato si v prvi vrsti želi, da se v občini
Jesenice dobi novo regijsko bolnišnico in da se zagotovi tudi ustrezen kader.
Marko Zupančič:
Tudi sam je mnenja, da bolnišnica mora ostati na Jesenicah. Podpira lokacijo na
Blejski Dobravi, vendar pa bi istočasno morali razmišljati tudi o nadomestnih
kmetijskih površinah. Po eni strani bi namreč vsi radi imeli čim bližje in čimbolj
organizirano zdravstvo, po drugi strani pa je potrebno poskrbeti tudi za samooskrbo,
da bo potrebno čim manj izdelkov uvažati.
Janez Poklukar:
Po projekcijah bo leta 2030 v aktivnem delu populacije 130.000 manj delovno
aktivnih, kot jih je bilo leta 2010. Ta trenutek je v zdravstvu zaposlenih 41.000
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delavcev, kar pomeni, da bo leta 2030 v zdravstvu približno 4.000 manj delavcev kot
jih je danes, pa že danes jih je premalo.
Edin Adrović:
Podpira predlog, da bolnica ostane na Jesenicah. Kot je bilo rečeno, bo v desetih letih
na Gorenjskem narejena nova bolnica, zato je potrebno lobirati, da bo ta bolnica na
Jesenicah.
Janez Poklukar:
Vrednost nove bolnice je ocenjena na približno 200 milijonov evrov.
Žarko Štrumbl:
Pri odločitvi o lokaciji bolnice bo najbolj pomemben finančni vidik. Na sedanji lokaciji
objekti že stojijo in se jih lahko samo še dogradi, kar je iz finančnega vidika najbolj
ugodno. Občina se mora odločiti, katero lokacijo bo podpirala, saj ne more podpirati
vseh treh lokacij in odločitve prepustiti državi.
Mag. Valentina Gorišek:
Najprej mora bolnica sama vedeti, v katero smer se bo razvijala in katera lokacija ji
sploh zadošča. Občina Radovljica ima zemljišče za bolnico že definirano kot stavbno
zemljišče, na Dobravskem polju pa so zemljišča kmetijska, zato je potrebno
spremeniti občinski prostorski načrt in v njem zagotoviti nadomestna kmetijska
zemljišča. Lahko pa se država odloči in sprejme državni prostorski načrt, v katerem
pa za spremembo namembnosti ni potrebno poiskati nadomestnih zemljišč.
Občina lahko ponudi vse tri lokacije, ne more pa se sama odločiti za eno izmed njih.
Janez Poklukar:
Prav je, da Občina ponudi vse tri lokacije, kajti vsaka izmed njih ima svoje prednosti in
svoje slabosti. Na koncu bo odločila država, zato je potrebno apelirati nanjo, da na
podlagi pripravljenega dokumenta pristopi k sprejetju državnega prostorskega načrta
za umestitev nove bolnice na območje občine Jesenice.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal v sprejem
SKLEP 1:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe se je seznanil z
Informacijo o možnosti umestitve regijske bolnišnice v prostor na območju
občine Jesenice - Prostorsko programska preveritev umestitve regijske
bolnišnice na območju občine Jesenice in podpira zahtevo, da bolnišnična
dejavnost ter njen razvoj ostaneta na območju občine Jesenice, Splošna
bolnišnica Jesenice pa se preoblikuje v regijsko bolnišnico.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
in
SKLEP 2:
Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za okolje in prostor se pozove, da
pristopita k izdelavi državnega prostorskega načrta za eno od treh lokacij na
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območju občine Jesenice za potrebe razvoja Splošne bolnišnice Jesenice kot
regijske bolnišnice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 5:
VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik Odbora sejo zaključil ob 18.50 uri.

ZAPISALA:
Mojca LEVSTIK

PREDSEDNIK ODBORA:
Žarko ŠTRUMBL
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