OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Številka: 032-9/2013
Datum: 13. 06. 2013

SKRAJŠAN ZAPIS
25. REDNE SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI,
KI JE BILA V ČETRTEK, 13. 06. 2013, OB 18.00,
V MALI SEJNI SOBI OBČINE JESENICE
PRISOTNI ČLANI ODBORA:
Marija KALAN, Zoran KRAMAR, Marjeta MLINARIČ RONNER, Merima NUHIĆ, Maja
OTOVIČ, Marjetka POSPEH in Boštjan SMUKAVEC.
OSTALI PRISOTNI:
Petra DEČMAN – vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, mag.
Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Jože VETERNIK – direktor
OZG ter Ines DVORŠAK – Kabinet župana.
Predsednik je dal na glasovanje naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika in sprejetih sklepov 24. redne seje Odbora za
družbene dejavnosti z dne 21. 3. 2013
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva gorenjske – HITRI POSTOPEK
3. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne – DRUGA
OBRAVNAVA
4. Predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – DRUGA
OBRAVNAVA
5. Izvajanje koncesionirane zobozdravstvene dejavnosti – prostorska problematika
zobozdravnikov koncesionarjev, ki imajo prostore v objektu na Cesti železarjev 30,
Jesenice
6. Vprašanja in pobude
GLASOVANJE: PRISOTNIH - 7
ZA - 7
Dnevni red je bil sprejet.
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TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 24. REDNE SEJE
ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI Z DNE 21. 3. 2013.
Razprave in pripomb na zapisnik 24. redne seje Odbora ni bilo, zato je predsednik
predlagal v sprejem naslednji
SKLEP:
Potrdi se besedilo skrajšanega zapisa z realizacijo sprejetih sklepov 24. redne
seje Odbora za družbene dejavnosti z dne 21. 3. 2013.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREOBLIKOVANJU OSNOVNEGA ZDRAVSTVA GORENJSKE – HITRI
POSTOPEK
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Besedo je nato prevzel direktor OZG Jože Veternik, ki je povedal, da je bil ključni
namen, da so predlagali spremembo odloka ta, da so ugotovili, da Občina Gorje še
vedno nima svojega predstavnika v Svetu zavoda OZG, na kar je tudi sama Občina
večkrat opozorila. Drugi namen spremembe tega odloka pa je, da se realizira predlog
župana Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK), in sicer da se na območju MOK
ZD Kranj in Zobna poliklinika Kranj združita v enovito enoto, tj. ZD Kranj. V lanskem
letu so nato vsem občinam poslali predlog Odloka v prvem branju, ki je bil konec leta
sprejet v vseh občinah soglasno, razen v MOK, ki je predlagala dve dopolnitvi. Ena se
nanaša na predlog, da bi se tudi direktorja enot, npr. direktorja ZD Jesenice, izbiralo
po postopku javnega razpisa (interni razpis), druga pa se nanaša na predlog, da se
tudi v OZG uvede skupni organ, ki naj bi po vzoru Gorenjskih lekarn odločal v teh
skupnih nalogah, ki se nanašajo na občine ustanoviteljice. MOK je nato privolila, da
se njihov predlog o javnem razpisu za direktorja umakne, medtem ko so pri drugem
predlogu še vedno vztrajali. V odlok za drugo obravnavo so zato en predlog MOK
umestili, drugega pa ne, do tega dne pa je to verzijo odloka sprejelo že 12 občin, med
drugim tudi MOK. Na odločitev glede spremembe odloka čakajo samo še občine
Kranjska Gora, Jesenice, Bled in Cerklje.
S spremembo tega odloka bi torej lahko vključili občino Gorje med soustanoviteljice in
formalnopravno združili obe enoti na področju MOK.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar
Zanima ga, ali direktor meni, da bo s prenosom zadolžitev oziroma odgovornosti na
župane za OZG bolje kot če bi odgovornost še vedno nosili Občinski sveti.
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Jože Veternik
S tem predlogom MOK se sicer niso strinjali, a vidijo, da postopek teče in da ima na
podoben način odločanje urejen tudi zavod Gorenjske lekarne. OZG sicer v
predlagani predlog odloka umešča to določilo, vendar pa sam akt o ustanovitvi
skupnega organa, kot je že pripravljen za Gorenjske lekarne, za OZG še ne obstaja.
Zato je v spremembo odloka tudi umeščeno določilo, da dokler se ne sprejme ta
odlok o oblikovanju skupnega organa za opravljanje upravljavske funkcije OZG-ja,
toliko časa še vedno veljajo sklepi Občinskih svetov. Po sprejemu tega odloka o
skupnem organu za Gorenjske lekarne bo verjetno sledila priprava enakega odloka
tudi za OZG.
Zoran Kramar
Usklajevanje med 17 občinami je izredno naporno in preden se sprejme kakšen
predlog, preteče kar nekaj časa. Ko je treba nekaj sprejeti na hitro, to lahko pomeni
velike probleme.
Jože Veternik
Strinja se s predsednikom, saj je očitno, da sprejem spremembe nekega akta traja
skoraj dve leti, saj je treba v vseh občinah ustanoviteljicah sprejeti enako besedilo. Ne
pozna točno akta Gorenjskih lekarn, zato ne ve, katere funkcije se prenašajo iz
Občinskih svetov na župane, bodo pa morali tudi v primeru OZG sprejeti odločitev,
katere funkcije prenesti iz Občinskih svetov na župane. V pripravi pa je tudi nova
zdravstvena zakonodaja – ta zakon kar precej posega v samo organiziranost
zdravstvenih zavodov, zato bi bilo sprejemanje odloka o nekem skupnem organu
preuranjeno, vsaj dokler ne bodo videli, kaj točno ta zakon prinaša. Obstaja pa velika
možnost, da bo ta Zakon prinesel še eno spremembo odloka OZG.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Jesenice, da
sprejme naslednja dva sklepa:
1. Odpravi se 314. sklep, ki ga je dne 21. 6. 2012 na 19. seji sprejel Občinski
svet občine Jesenice k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Osnovnega
zdravstva Gorenjske – HITRI POSTOPEK, z naslednjo vsebino: »Sprejme
se predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Osnovnega zdravstva Gorenjske – HITRI POSTOPEK.«
2. Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
Osnovnega zdravstva Gorenjske – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE
LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V razpravi sta sodelovala:
Zoran Kramar
V prvi obravnavi je Občinski svet podal pripombo glede števila svetnikov, ki naj bi bilo
previsoko. Če pa zakonodaja določa, da mora biti sestava taka, kot je navedena v
odloku, je bila ta (sicer dobronamerna) pripomba pač neutemeljena. Sam na odlok
nima nekih posebnih pripomb in upa, da bo zadeva za uporabnike s tega področja
čim bolj funkcionirala.
Boštjan Smukavec
Zanimivo je, da je ravno 26 članov, kjer obstaja verjetnost, da pride situacije, kjer je
pri glasovanju lahko neodločeno – 13/13.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnostmi predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne –
DRUGA OBRAVNAVA
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA
IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE
LEKARNE – DRUGA OBRAVNAVA
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
Razprave ni bilo, zato je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje
ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne – DRUGA
OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 5:
IZVAJANJE
KONCESIONIRANE
ZOBOZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
–
PROSTORSKA PROBLEMATIKA ZOBOZDRAVNIKOV KONCESIONARJEV, KI
IMAJO PROSTORE V OBJEKTU NA CESTI ŽELEZARJEV 30, JESENICE
Uvodno obrazložitev je podala Petra Dečman.
V nadaljevanju je tudi Jože Veternik pojasnil, kakšno je stanje s prostori v ZD
Jesenice. Povedal je, da ima trenutno OZG v ZD Jesenice (drugo nadstropje levo) še
vedno en del uprave. Zaradi bolj optimalne racionalizacije uporabe kadrov in tudi
stroškov pa se bo konec leta 2013 oziroma prve mesece leta 2014 teh nekaj
zaposlenih preselilo v Kranj in se pridružilo ostali upravi OZG. S tem, ko bo ta del
uprave OZG preseljen, se bodo ti prostori sprostili in ostajajo za potrebe izvajanja
zdravstvene dejavnosti ZD Jesenice. Ta ima prostorske težave zlasti pri zagotavljanju
splošne družinske medicine – štirje zdravniki imajo na voljo samo dve ambulanti.
Poleg tega se v zadnjih dveh letih v primarnem zdravstvu uvaja nova oblika dela, tj.
referenčna ambulanta, ki pomeni nadgradnjo splošne ambulante. V obeh primerih je
torej potreben dodatni prostor. OZG potrebuje vsaj še 2 splošni ambulanti, poleg tega
pa je prišlo še do spoznanja, da ambulanta, ki sodi pod ZD Ljubljana, s 30. 6. 2013
preneha z obratovanjem, saj to ni javni zavod, temveč je v lasti Slovenskih železnic in
ne more več poslovati v obliki javne mreže, kar pomeni, da se s 1.7. 2013 ukinja
dejavnost splošne ambulante na tej lokaciji. To pomeni, da bo OZG prevzel tudi to
ambulanto splošne medicine, ki jo bo preselil in izvajal v ZD Jesenice – to pomeni še
dodatno prostorsko zahtevo.
Po izpraznitvi prostorov OZG v ZD Jesenice bodo te prostore namenili dejavnosti
MHD (psiholog logoped), ki so trenutno locirani v prvem nadstropju poleg splošnih
ambulant, te prostore pa bodo potem preuredili v ambulante za splošno medicino.
Tako bo ZD Jesenice pridobil dve splošni ambulanti, hkrati pa bodo izboljšali pogoje
dela logopeda psihologa, ki so ravno tako precej slabi. Ker torej te prostore OZG
nujno potrebuje, jih ne morejo dati koncesionarjem.
Direktor pove, da se zaveda, da so prostori teh treh koncesionarjev slabi in
neprimerni, zato je treba najti primerno rešitev v sklopu možnosti, ki so dane na
območju Jesenic.
Petra Dečman je povedala, da v gradivu odpoved pogodbe o sofinanciranju Zavoda
za zdravstveno zavarovanje do SŽ Železniški zdravstveni dom še ni omenjena, saj se
je to zgodilo pred enim tednom, vendar pa je tudi to še ena dodatna stvar, zaradi
katere bodo potrebovali prostore v ZD Jesenice.
Omeni še dopis Zdravniške zbornice Slovenije, v katerem je velik poudarek na tem,
da naj bi v skladu s področno zakonodajo pri zagotavljanju ustreznih prostorov v
primeru, da zasebni zdravstveni delavec kandidira za prostore javne zdravstvene
službe in gre za iste prostore javnega zdravstvenega zavoda in zasebnega
zdravstvenega delavca, te prostore ustanovitelj dodelil tistemu, ki ponudi boljše
pogoje. V dopisu je bila podana obrazložitev, da koncesionarji ponujajo boljše pogoje
kot OZG, vendar v tem primeru niti ne gre za kandidaturo, ker s temi prostori že
upravlja OZG.
Mag. Valentina Gorišek še poudari, da občina Jesenice koncesionarjev ne pušča na
hladnem, saj ponudba koncesionarjem za Lekarno Plavž, ki se izprazni s 1.
novembrom, še vedno velja. Prostori so primerni za opravljanje dejavnosti (trenutno
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imajo sicer uporabno dovoljenje za opravljanje lekarniške dejavnosti, kar pomeni, da
bi ga bilo treba za zobozdravstveno dejavnost ustrezno dopolnit), so primerno
obnovljeni in v bližini ZD Jesenice. Prostori so veliki za 3 ordinacije in čakalnico,
kolikor koncesionarji potrebujejo. Imajo dostop za invalide in parkirna mesta,
najemnino pa bi Občina poračunavala z investicijskimi vlaganji, v kolikor bi najemniki
do teh pristopili. Glede na to, da je Občina Jesenice soustanoviteljica OZG, kamor
sodi tudi ZD Jesenice, in da kot lokalna skupnost zagotavlja javno zdravstveno službo
na primarni ravni, meni, da je ta dolžna poskrbeti za jeseniški Zdravstveni dom, a se
sama ne čuti dovolj strokovno usposobljene, da bi lahko odrejala Zdravstvenem
domu, katero ambulanto naj uporabi za katero dejavnost.
V razpravi so sodelovali:
Zoran Kramar pove, da so prostori v nekdanji Obratni ambulanti res popolnoma
neprimerni za zobozdravstveno dejavnost, zato je prav, da se poskrbi, da ti
zobozdravniki koncesionarji dobijo bolj primerne prostore. Razume tako argumente
gospoda Veternika kot argumente strokovne službe Občine Jesenice, nista mu pa
jasni dve stvari. Prva je, da niti OZG niti Občina ne ve, kaj bo v izpraznjenih prostorih
pritličja in DURS-a.
Mag. Valentina Gorišek pove, da je za prostore v pritličju jasno, in sicer naj bi se ti
namenili predvsem za prostore fizioterapije.
Jože Veternik pojasni, da bodo iz kletnih prostorov v prostore UE Jesenice preselili
fizioterapijo, ker so bili prostori lansko leto poplavljeni, v pritlične prostore pa bodo
preselili tudi razvojno ambulanto, ki ima neustrezne in premajhne prostore. UE
Jesenice bodo torej napolnjeni s tema dejavnostma.
Mag. Valentina Gorišek ga dopolni in pove, da je v notranjih prostorih predvidena
razvojna ambulanta, za katere tudi ZD oziroma OZG kandidira za pridobitev državnih
oz. evropskih sredstev, v preostale pa se seli fizioterapija. V kleti ostanejo izključno
servisni prostori. Kar pa se tiče prvega nadstropja pa so zaradi inštalacij prostori med
seboj povezani in se morajo obnavljati dokaj vzporedno. Celotna stavba je namenjena
za zdravstveno in njej sorodno dejavnost, tako da eventuelno v DURS-ove prostore
koncesionarji lahko pridejo, vendar je ureditev prostorov povezana z večjim denarnim
vložkom in je časovno bolj odmaknjena. Za prostore DURS-a je zainteresirana tudi
Splošna bolnišnica Jesenice, vendar je bila to samo stvar pogovorov, ni bilo pa še
nobene resne sklenjene namere. Če bi se to zgodilo, bi bolnišnica v prostore DURS-a
preselila dermatologijo in ginekologijo, iz Kranja bi preselili tudi ORL, tako da bi bili
prostori DURS-a kot neka vrsta poliklinike. Seveda pa to ni zacementirano. Tudi
zobozdravniki koncesionarji bi lahko dobili svoje prostore v prostorih DURS-a, saj je
tam prostora kar nekaj (270 m2).
Jože Veternik pove, da je OZG glede na sestanek na Občini Jesenice zavezano
pridobiti idejni projekt celega trakta. Trenutno so v fazi postopka javnega razpisa za
izbor projektantskih del, na podlagi tega pa bodo s projektantom in v sodelovanju z
Občino Jesenice in tistimi, ki bodo vpeti v te prostori, pristopili k pripravi projekta.
Namen OZG je, da bi že v letu 2014 pristopili k preselitvi fizioterapije iz kleti v prostore
Upravne enote. Če bo finančno situacija sprejemljiva, bi bilo lahko pritličje konec leta
2014 že polno z razvojno ambulanto in fizioterapijo.
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Zoran Kramar pove, da se mu zdi narobe, da če imamo eno nadstropje
zobozdravstvenih storitev z vso opremo in logistiko, v neko bližino ne moremo dati teh
zobozdravnikov. Sporno se mu zdi tudi glede na dopis Zdravniške zbornice, saj je
tisto napisal nek strokoven človek in bi ga morali upoštevati. Prav bi bilo, da
koncesionarji in OZG najdejo nek skupen jezik in to rešijo, ne pa da se v to vpleta
Občino in politiko.
Jože Veternik poudari, da OZG nima nobenega stališča, kateri prostori bi bili za
zobozdravnike bolj primerni (ali prostori DURS-a ali Lekarne Plavž). Obe zadevi sta
primerni in se do tega konec koncev niti ne more opredeliti. Strokovno gledano je
zobozdravnik samostojen tim in ne potrebuje toliko pomoči, kot jo potrebuje splošna
medicina ali ostala dejavnost. Če koga potrebuje, potrebuje zobotehnika, ta pa je v
ZD samo eden. Veliko zobozdravnikov sodeluje z zobotehnikom iz Žirovnice, kar
kaže, da tesna povezanost med zobozdravniško ambulanto in zobotehnikom ni
potrebna. Ostala dejavnost, kot je splošna medicina, je bistveno bolj povezana z
dodatnimi dejavnostmi, kot so laboratorij, rentgen, ultrazvok itd. S tega vidika se mu
zdita tako lokacija Lekarne Plavž kot prostorov DURS-a sprejemljivi, saj sta obe blizu.
Petra Dečman glede na besede predsednika še poudari, da obrazložitev zdravniške
zbornice izhaja iz predloga dveh koncesionarjev, da naj bi se ti prostori uredili v
prostorih skupnih služb, to pa ne pomeni, da DURS-ovi prostori niso primerni.
Poudari, da se zelo trudijo, da bi našli skupno rešitev, vendar je dejstvo, da prostore
uprave OZG Zdravstveni dom potrebuje.
Marjetka Pospeh vpraša, ali bi imele vse ordinacije na Tavčarjevi 3/b tudi okno.
Prostori so namreč precej temni, zadaj za objektom pa ne ve, kakšna je ureditev.
Prostor mora biti namreč zračen, imeti mora okno.
Mag. Valentina Gorišek: na vsak način bi morali prostore preuredit, projekte pa
imajo že narejene. Seveda so to pripravljeni narediti. Še enkrat poudari, da nihče
nima nič proti tudi, da koncesionarji pridejo v prostore DURS-a, je pa to povezano z
bistveno večjimi stroški.
Marjetka Pospeh vpraša, kako koncesionarji gledajo na predlog, da bi sami
sodelovali pri obnovi in ali so pripravljeni sami vlagati.
Mag. Valentina Gorišek odgovori, da bi jim vsa njihova vlaganja Občina Jesenice
poračunala z najemnino. Leta 2011 je bil predlog za prodajo prostorov DURS-a že na
seji Občinskega sveta, ko pa so ponudili prostore koncesionarjem, so ti zaradi cene
od odkupa odstopili. Potem so se začeli pogovarjati o najemu, sedaj pa je prišla
možnost Lekarne Plavž in tudi skupnih služb, prostore slednjih pa OZG pač potrebuje
za svojo dejavnost.
Majo Otovič zanima, ali se mnenje Zdravniške zbornice Slovenije nanaša konkretno
na prostore OZG ali na splošno na prostore ZD Jesenice.
Mag. Valentina Gorišek odgovori, da Zdravniška zbornica Slovenije apelira, da se
pač poskrbi za koncesionarje. Stavba je ista, dostop z dvigalom je, servis tudi. Kar se
tiče prostorov DURS-a, sta edina ovira čas in denar.
Zoran Kramar vpraša, kdo bo vnaprej financiral obnovo.
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Mag. Valentina Gorišek odgovori, da je do sedaj čisto vse financiral OZG, letos pa
smo morali na pobudo svetnika Nagodeta pri pripravi proračuna vanj vključiti tudi
sofinanciranje Občine. To je bilo izglasovano kot pobuda na seji Odbora za okolje in
prostor, Občina pa tega prej ni planirala.
Boštjan Smukavec vpraša, ali so, ne glede na to, ali so v prostorih DURS-a
zobozdravniki koncesionarji ali kdo drug, stroški oziroma obnova (inštalacije, dostop
za invalide itd.) enaki, čemur mag. Valentina Gorišek pritrdi. Boštjan Smukavec
nato pove, da je po njegovem mnenju torej dobra stvar, če pridejo zobozdravniki
koncesionarji v prostore DURS-a, saj so še vedno v isti stavbi, možnost pa imajo, da
se v istem nadstropju potegne tudi hodnik in se poveže oba trakta zdravstvenega
doma.
Merima Nuhić vpraša, ali bi prostori skupnih služb potem zadostili vsaj tistim
ambulantam, o katerih je bilo govora na začetku. Mogoče pa tudi v tem primeru še
vedno prišlo do prostorske stiske, ti trije koncesionarji pa bi mogoče bolj primerno
zasedli te prostore.
Mag. Valentina Gorišek odgovori, da tudi prostore skupnih služb koncesionarji ne bi
zasedli v celoti, temveč bi en del ostal neuporabljen. Dispanzer mentalne medicine pa
bi ta prostor zasedel v celoti.
Jože Veternik pove, da OZG s takšno ureditvijo zagotovi dolgoročne pogoje za
normalno delo dispanzerja mentalne medicine in splošne medicine. Vse potrebe, ki jih
imajo v ZD Jesenice bi zadovoljili z ureditvijo prve in druge etaže levo v ZD Jesenice,
z ureditvijo fizioterapije in razvojne ambulante v prostorih upravne enote pa bi
dejansko še zagotovili normalne pogoje za ti dve dejavnosti. Področje primarnega
zdravstva v občini Jesenice bi bilo tako urejeno za dolga leta naprej.
Zoran Kramar pove, da je v predlogu za Občinski svet dobro napisano – obstajajo tri
možnosti. Če koncesionarji dosežejo nek konsenz z OZG je tudi tretja možnost
možna, zato bi bilo dobro, da se o tem dogovorijo na strokovni ravni, torej zdravstveni
delavci med seboj, ne pa da o tem odločajo člani odborov in člani Občinskega sveta.
Je pa škoda, da se ta stvar ne reši, saj so sedanji prostori zdravnikov koncesionarjev
res nemogoči. Čudi se, da sploh še smejo delati in da jim inšpektor ne prepove
uporabo takšnih prostorov.
Po razpravi je predsednik Odbora predlagal naslednji
SKLEP:
Odbor za družbene dejavnostmi se je seznanil z informacijo o izvajanju
koncesionirane zobozdravstvene dejavnosti, glede prostorske problematike
zobozdravnikov koncesionarjev, ki imajo prostore v objektu na Cesti železarjev
30, Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 7
ZA – 7
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 6:
VPRAŠANJA IN POBUDE
6.1. Marjetka Pospeh
V Jeseniških novicah je bilo možno prebrati, da za obnovo OŠ Toneta Čufarja ni
sredstev. Zanima jo, če je to res.
Petra Dečman - odgovor
Najbrž je bilo v časopisu malo nerodno napisano. V Načrt razvojnih programov za
letošnje leto ta investicija je uvrščena, s tem, da je predvideno sofinanciranje. Konec
leta smo se prijavili na prvi javni razpis za energetsko sanacijo, na katerem je bila
predvidena celostna energetska sanacija, a na tem razpisu nismo uspeli. Potem je bil
objavljen drugi javni razpis, pri katerem ni šlo za celostno energetsko sanacijo, in na
katerega smo se zopet prijavili – tokrat z okni. V maju smo dobili poziv za dopolnitev
in v roku tudi dopolnili, sedaj pa se te vloge vrednotijo. Istočasno pa smo že objavili
javni razpis za izbiro izvajalca, v njem pa smo navedli, da so za izvedbo investicije
predvidena tako lastna sredstva kot sredstva sofinanciranja in v kolikor slednja ne bi
bila pridobljena, se dela izvedejo v višini teh lastnih sredstev (okoli 147.000 EUR).
Upa, da bomo vsaj v roku dveh tednov prišli do kakšnega odgovora, kar se tiče
sofinanciranja. Pogodbo z izvajalcem bomo podpisali najprej v višini lastnih sredstev,
potem pa bomo videli, kako bo s sofinanciranjem.
6.2. Maja Otovič
Zanima jo, če je na dopis Športni uniji glede igrišča, ki smo ga poslali marca, prišel že
kakšen odgovor.
Petra Dečman - odgovor
Žal ne. Predlaga, da skuša KS še enkrat poslati dopis, potem pa bo, če še vedno ne
bo odgovora, čez nekaj časa zopet poskusila Občina.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik 25. sejo Odbora zaključil ob
19.11.

ZAPISALA:
INES DVORŠAK

PREDSEDNIK
ZORAN KRAMAR
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